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متهيد

آنذاك معروفة وكانت الدكتوراه، درجة نيلها قبل طوال، سنني منذ ماكسويل سارة أعرف
التسعري مجال إىل نفسه اإلبداع سارة ه توجِّ واآلن والدعاية، التسويق يف املبتِكر بتفكريها

ريادته. يف مؤثًِّرا دوًرا لعبت مجال وهو العادل،
موضوع حول باستفاضة كتبت فقد العالم، مستوى عىل الخرباء أهم أحد بصفتها
وعقدت املؤتمرات، يف التقديمية العروض من له حرص ال عدًدا وقدَّمت العادل، التسعري
لتشاركنا طواًال ساعات مقعدها إىل جلست النهاية، ويف املتخصصة. الندوات من عديًدا

عادًال. يبدو السعر تجعل التي العوامل حول الواسعة وثقافتها العميقة أفكارها
مستقاة وبيانات والخاطئ، الصحيح التسعري عن باألمثلة حافًال كتابًا سارة لنا تقدِّم
ذات املجاالت مختلف من مساهمات إىل إضافة العادل، التسعري حول املجراة أبحاثها من
يستهدف ال الكتاب فإن بعناية، مراجعها إىل أشارت الكاتبة أن ورغم باملوضوع. الصلة
التفكري. عىل يحض االستيعاب رسيع كتاب إنه للعامة. كتاب هو بل وحدهم، األكاديميني
تفرض أن الوقود ملحطات املنصف من ِلَم قبل: من تُطرح لم عدة أسئلة سارة تطرح
مقابل تدفع أن املنصف من ِلَم الوقود؟ من للجالون السنت من أعشاٍر تسعة تبلغ زيادة
تدفع وال للساقي بقشيًشا تدفع أن املنصف من ِلَم الجسم؟ أعضاء مقابل تدفع وال الدم

لك؟ الطعام إعدادها مقابل لحماتك
عىل رسوًما أمازون رشكة تفرض عندما الناس اعرتاض وراء السبب ترشح كما
رشكة تطرح وعندما القدامى، العمالء عىل تفرضها التي تلك من أقل الجدد العمالء
فصل يف األسعار من ترفع أن شأنها من الصودا ملرشوب جديدة ماكينات كوكاكوال
قدرها مكافأة واليته املنتهية التنفيذي رئيسها ديبوت هوم رشكة تمنح وعندما الصيف،

دوالر. ماليني ٢١٠
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صنع من العاطفي الجزء هي العدالة ألن مهمة؛ مسألة العادل السعر أن سارة تبنيِّ
الطيب تحديد يسعنا لن القرارات. اتخاذ يمكننا ال عاطفية، قاعدة دون االقتصادي. القرار
توقعاتنا عىل بناءً األحكام هذه نُصدر إننا خاطئ. هو وما صحيح هو ما الخبيث، من
بداهًة. جميًعا نعرفها التي القواعد املجتمع؛ تحكم التي القواعد إىل إضافًة الشخصية

نبغض إننا القواعد. تخالف أن الجائر من القدم، لكرة مباراة مثل مثله والتسعري
جائرة؛ أسعاًرا يفرضون الذين البائعني نحب وال بنزاهة، يلعبون ال الذين األشخاص
املدونات د تفقُّ سوى عليك ما الصاع. فريدُّون العمالء، غضب تثري الجائرة فاألسعار

الجائرة. األسعار حول الفظيعة التعليقات لرتى العديدة
سعر مجرد من بكثري أكثر عىل تنطوي العادل السعر فكرة أن كذلك سارة توضح
باالحرتام العمالء معاملة عىل تنطوي تدفع؛ ما قدر عىل حصولك عىل تنطوي بل رخيص،
الثقة زرع عىل وتنطوي معامالتك، يف وأمينًا صادًقا تكون أن عىل تنطوي به. الجديرين

السلطة. استغالل وعدم
إنه وتوجوز. روبنز وباسكن دونتس دانكن يف تطبيقه نحاول ما بالتأكيد وهذا
يف املنافسة تكون فلن بنزاهة، األسعار نحدد لم فإذا ننجح. كي فعله علينا يتوجب ما

أبوابها. رشكاتنا ستغلق ما ورسعان صالحنا
وكيف دفعه، بمقدورهم وما يريدون، ما نفهم أن علينا بعدالة، عمالءنا نعامل كي
التيه مرشوبات استحدثنا دونتس دانكن يف يدفعون. ما مقابل قيمة منحهم يمكننا

عادل. أنه يرون ما هو هذا عمالؤنا، يريده ما هذا ألن التكلفة؛ ميسورة وإسربيسو
يريد ما ليست وهي عميلنا، يريده ما ليست ألنها الوثرية املقاعد يف نستثمر ال نحن
املخلصني العمالء من قاعدة ملطاعمنا بالتأكيد مقابله. إضافيٍّا مبلًغا يدفع أن عميلنا
يحتسون وهم الحديث أطراف ويتجاذبون بها املقام ويطيلون يوم كل بها يلتقون الذين
رسيًعا مصدًرا يريدون إنهم كثرية، واحتياجاتهم ضيق وقتهم عمالئنا أغلب لكن قهوتهم.
يَعتربونه ما هو هذا عليها؛ يحصلون التي القيمة يعكسالسعر أن وينبغي للطاقة، وممتًعا

عادًال.
سيستفيد تجاًرا. أو مستهلكني أكنا سواء جميًعا، نا تمسُّ السعر عدالة ومسألة
يسوقها، التي والحجج الكتاب هذا يف الواردة املستنرية األفكار من شك بال املستهلك
التسعري ممارسات وتجنب عادل، لسعر وصوًال املساومة من أفضل بشكل سيتمكن فمثًال:

الضمري. معدومو البائعون يستخدمها التي الجائر
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تمهيد

سينتفع وكذا التسعري، من العاطفي الجانب استيعاب من الرشكات ستستفيد كما
االقتصادي. نظامنا أساس تشكِّل التي العدالة أسس إدراك من الطالب

هو الكتاب هذا صفحات أنهم وأنا إعجابي أثار ما أكثر كان أعمال، رجل بصفتي
ملتاجرنا العاطفية بالجاذبية نُعنى إننا األسعار. من العاطفي بالجانب استخفافنا مدى
يف أبًدا نفكر ال لكننا ملنتجاتنا، العاطفية الجاذبية لتحديد األبحاث ونُجري ودعايتنا،

نفعل. أن لنا ينبغي أنه الكتاب هذا يوضح ألسعارنا. العاطفية الجاذبية
فمثًال: للتسعري، االجتماعية املعايري يف نفكر ال أننا انتباهي لفت مستهلًكا، وبصفتي
يُعترب ما تغيري نستطيع ال بأننا ونسلِّم إطاراتها، يشمل السيارة سعر بأن نسلِّم نحن

األمور؟ عليه تكون أن ينبغي الذي النحو هو هذا إن قال من لكن «قياسية». معدات
بتقديم تنافسية ميزة يحققون ربما لكن متعددة، خيارات السيارات صانعو يقدِّم
نقل أنظمة أو املكابح، نظم يف خيارات توفري لهم ينبغي ربما اإلطارات. يف خيارات
القياسية املعدات ألن اإلمكانيات هذه بمثل النوعية األبحاث مجموعات تخرج ال الرسعة.

ُعرًفا. بوصفها مقبولة
تحضريها مقابل لحماتك تدفع أن لك ينبغي ال أنه عليه املتعارف من بأن كذلك نسلِّم
مشاهدتي أتذكَّر ذلك. مقابل الدفع لك ينبغي ال أنه املعرفة تمام تعرف وأنت لك. الغداء
الغداء مقابل ملضيِّفيهم دوالًرا ٥٠ املغادرون الضيوف فيه يدفع متحركة رسوم لفيلم

فعليٍّا. يحدث ال هذا مثل أن تعلم ألنك مضحًكا األمر كان «اللذيذ».
الذي النحو عىل األمور ِلَم يتساءل القارئ تجعل كهذه عديدًة أمثلًة سارة تعرض
املعايري نحدد من كمجتمع فنحن تغيريها؛ أردنا إن تغيريها يمكن أنه وتبنيِّ عليه، هي

تغيريها. بإمكانه من ونحن للتسعري، االجتماعية
ربما منها، كاٍف مخزون يُتاح بحيث الجسم أعضاء مقابل ندفع أن ينبغي ربما
خصومات عىل الفقراء حصول ينبغي ربما الحساب، فاتورة يف البقشيش تضمني ينبغي
الطريان، رشكات تطرحها التي لة املفصَّ التذاكر مع الحال هو كما أو السينما، تذاكر عىل
املراحيضالتي مقابل ندفع أن فينبغي حدة؛ عىل نستخدمه بند كل مقابل الدفع لنا ينبغي
املطاعم، يف نستخدمها التي البهارات مقابل ندفع أن وينبغي الطائرات، عىل نستخدمها

املباني. يف املصاعد استخدام مقابل ندفع أن وينبغي
كعرٍف اآلن مقبول هو ما الحاالت أغلب يف ل نفضِّ نحن سارة، لنا توضح كما
تفكري دون األعراف قبول علينا أنه ذلك يعني ال لكن انتهاًكا. يُعد له تغيري وأي اجتماعي،
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نفعله، ما علينا تُميل ال للتسعري االجتماعية األعراف إن تغيريها. باستطاعتنا ليس وأنه
السعر كان إذا نقرر من نحن العادل. هو ما نحدد من نحن معناها. نمنحها من نحن بل

السعر. يف خطأ يوجد ومتى صحيًحا،

لوثر جون
التنفيذي واملسئول اإلدارة مجلس رئيس
إنك براندز دانكن
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وتقدير شكر

السعر يف والعدل عام بوجه العدل رشح لقرون جاهًدا حاول َمن كلِّ إىل بالكثري أدين
النفس وعلماء اإلنسان وعلماء االجتماع وعلماء السياسة وعلماء الفالسفة خاص: بوجه
والعدالة املؤسيس السلوك يف والباحثون التسويق ومختصو واملؤرخون واالقتصاديون
أبدأ أن يسعني فال املوضوع تناولت التي األدبيات يف املساهمون هم ُكثٌر االجتماعية.
عن بدقة ت عربَّ قد أكون أن قلبي كل من وآمل له. آَسف ما وهو أجمعني، بذكرهم كتابي

عنهم. نقلت من أفكار
باألفكار العون يد كثريون يل مد الكتاب، هذا عىل العمل استغرقها التي السنوات يف
كان الذين أورباني وجو ديكسون، وبيرت كاالبوركال، روزماري أولهم والتشجيع؛ واألمثلة

العادل. التسعري عىل لعميل الحافز هو العادل للسعر املبتكر نموذجهم
خري يل كان الذي كارمون، فرانك الدولية: فلوريدا بجامعة أساتذتي أشكر كما
األسعار؛ عدالة حول أطروحتي مناقشة لجنة َّس ترأ الذي جرينربج، وبارنيت ه؛ موجِّ

بثمن. تُقدَّر ال بإرشادات غمرتني التي بول، وكارين
كولومبو، ريتشارد فوردهام: بجامعة التسويق مختيصِّ لزمالئي شكري خالص
عميدتنا إىل إضافة لريمان، ودون كينج، والري هولدين، وآل جريكو، وآل فليكر، ومارشا
يف بالتقدير الجدير ورشيكي سميث؛ شارون الدعم: منها ملسنا طاملا التي السابقة
مساعدة فوردهام بجامعة املعيدون ساعدني كما إستيالمي. هومان التسعري؛ أبحاث
وجوليانا البحثية؛ الرتكيز مجموعات يف باحرتافية ساعدتني التي سوتماير، جينيفر جمة:

كثرية. مضجرة تفاصيل مع بحنكة تعاملت التي ديلجادو،
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قدموه ملا العادل التسعري مجال يف املؤلفني زمالئي إىل بخاصٍة بالعرفان وأدين
وماركوس ستامر، هانز جاربارينو، وإلني ديلر، هريمان كاشفة: عميقة أفكار من يل
ماكسويل. نيكوالس ابني إىل إضافة ناي، وبيت ماير، فيدر وفريونيكا أفيال، جونسالفيس
العدل: مبدأ يف اآلخرين الباحثني من تلقيتها التي البناءة للنصائح تقديري عن أعربِّ كما
تعليقات من استفادة أيما استفدت وقد مونرو. وكنت جيليالند، وستيفن ديكسون، بيرت
روتنربجر، وساندرا كوفر، وآرثر جيلتينان، جو األوىل: الفصول عىل الصبورين املراجعني
روبرتسون. جانيت وأمها ماكسويل، راشيل ابني زوجة جانب إىل شميزنج، وريتشارد

وكيل واهتمام بإبداع باالنتفاع الحظ أسعدني فقد ذكرهم، سبق من إىل باإلضافة
جيفري). يل ح الذيرشَّ جاكجودوين الخاصإىل (شكري ماكجرو املدهشجيفري أعمايل
يل قدمتها التي الثاقبة والتوصيات الكاشفة لألفكار باالمتنان الشعور عن أتوقف لن

عليه. برصي يقع لم ما أرى جعلتني لقد إنجالندر؛ ديربا محررتي
يكتفوا لم إذا جميًعا؛ أبنائي مساعدة دون الكتاب هذا ألنجز أكن لم النهاية، ويف

واألفكار. باملعلومات كذلك زودوني بل املسودات، حول النصح بإسدائي

جميًعا! أشكركم
ماكسويل سارة
٢٠٠٧ مايو
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األول الجزء

املوضوع عن خلفية





األول الفصل

مقدمة
الرحيل! وإما النزاهة إما

من نفسه الجانب إىل وكلها مني، بالقرب يقع طريق عىل وقود محطات ثالث توجد
٠٫٠٣ إىل دوالر ٠٫٠١ بمقدار اآلخرين أسعار عن أسعارها دائًما إحداها ض تخفِّ الطريق.
يف الطريق يسد مما املحطة؛ هذه عىل املركبات سائقو يصطف الواحد. للجالون دوالر
الواحد. للجالون دوالر ٠٫٠٢ املتوسط يف يدَّخروا كي املستهلكون ينتظر االتجاهني. كال
انتظرت إذا لكن دوالر. ٠٫٤٠ التوفري مقدار سيبلغ جالونًا، ٢٠ يسع وقود خزان حالة يف
يكافئ ال ما وهو الساعة، يف دوالرات ٤ التوفري إجمايل فسيبلغ مرة، كل يف دقائق ست

عقالني. غري سلوك أنه كما لألجر، األدنى الحد حتى
غضبهم وراء والسبب غاضبون. ألنهم عقالني غري بنحو الوقود مستهلكو يترصف
٣ مؤخًرا تجاوز إذ — مرتفع ألنه جائًرا السعر يرون إنهم جائر. الوقود سعر أن هو
بنزاهة. يترصف ال النفط قطاع أن يظنون أنهم عىل عالوة — الواحد للجالون دوالرات
حوايل يف تتحكم اآلن فهي النفط؛ إمدادات عىل جائرة سلطة األوبك منظمة تمارس
تجني الخام. النفط احتياطيات من املائة يف ٦٠ من وأكثر النفط إنتاج من املائة يف ٤٠
تاريخ يف أرباح ألعىل تسجيلها موبيل إكسون رشكة أعلنت جائرة. أرباًحا النفط رشكات
موبيل إلكسون التنفيذي فالرئيس جائًرا؛ أجًرا النفط رشكات تنفيذيُّو ويتلقى الرشكات.
أسعاًرا بالجملة الوقود بائعو ويفرض اليوم. يف دوالر ألف ١٤٤ عىل يربو ما يتلقى
يصل ما املناطق بعض عىل يفرضون بحيث رسي جغرايف تسعري نظام فيوظفون جائرة؛
املستهلكون يتحمل الوقود، محطة ويف أخرى. مناطق عن زيادة للجالون دوالر ٠٫٥٠ إىل
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ألن مقابله يدفعون مما أقل وقود كمية عىل يحصلون الحارة األيام ففي جائًرا؛ سعًرا
يتمدد. الوقود

الوحيدة بالطريقة النفط رشكات عىل بالضغط ظلًما يرونه ما عىل املستهلكون يردُّ
نفسه، تلقاء من مستهلك كل يترصف الوقود. بمحطة غضبهم عن بالتعبري لهم؛ املتاحة
ستكون قة املنسَّ قواهم لكن الجائرة، الوقود أسعار ضد فردية حروبًا املستهلكون فيشن

هائلة.
سبيل فعىل املستهلكون؛ به يشعر الذي الظلم تأثري إدراك يف الرشكات تتأخر
ممارسات عن مدافًعا أسوسييشن، برتوليوم ستيتس ويسرتن رشكة رئيس قال املثال:
تفرض وسيلة … التسعري سياسات من تماًما مقبولة سياسة «هذه الجغرايف: التسعري
ويرون معه، يختلفون املستهلكني لكن املناطق.»1 مختلف يف عادلة أسعاًرا الرشكات بها

املوقف. الرشكات بعض وتتفهم خاطئًا. ذلك
ملجموعة صورة ثمة املحمول، الهاتف لخدمات سربينت لرشكة حديث إعالن يف مثًال
الالفتة عىل املالعب. أحد خارج الفتة يقرءون وهم األمل خيبة عليهم تبدو األطفال من

ييل: ما عىل األوليان القاعدتان وتنص امللعب، قواعد ُكِتبَت

ال املقبلني. للعامني الكرة عىل فيها ستستحوذ التي الدقائق عدد تخمني «عليك (١)
الثمن.» فستدفع وإال تخمينك يف تتهاون وال تبالغ

حديثًا املنضمون فاألطفال وعليه خاصة؛ بمزايا للمعلب ينضم من أحدث «يتمتع (٢)
سبقهم.» من عليها يحصل وال الجديدة األلعاب عىل يحصلون

رسوم املحمول: رشكات تسعري يكتنفه الذي الظلم سربينت رشكة إعالن يوضح
رسوم وكذا ا، جدٍّ متدنِّيًا استخدامك كان أو استخدامك يف بالغت أنك لتقديرها إضافية
مقابل جائرة إضافية رسوم فرض اإلعالن يذكر أن أيًضا يمكن كان الجدد. للعمالء أقل
يصعب التي والفواتري املتعددة األنظمة عن الناجم الجائر واالرتباك تنظيمية» «مسائل

طالسمها. فك
ممارساتها «لجعل القواعد صياغة إعادة بصدد اآلن سربينت رشكة أن اإلعالن يرشح
— الهادئة الشعبية االستجابة عىل بناءً سياساتها تغيري إىل سربينت اتجهت منصفة»
الرشكة أن الواضح فمن املحمول. لرشكات الجائر التسعري ملمارسات — فاعلًة كانت وإن

مهم. اإلنصاف أن استيعاب يف رشعت
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رشكة طرح منذ أيًضا. الرسالة استيعاب بصدد الطريان رشكات أن يبدو كما
الطريان رشكات راحت املتغري»، «التسعري عليه يُطلق ملا ١٩٨٥ عام يف إيرالينز أمريكان
لقاء فعليٍّا املستهِلك يدفعه ما بني (الفرق املستهِلك فائض عىل باالستيالء نفسها تهنئ
أقىص يدفع عميل كل تجعل إذ عليها)؛ الحصول سبيل يف لدفعه مستعد هو وما سلعة

لدفعه. مستعد هو مبلغ
الطائرة رحلة مقابل دوالًرا ١٥٠ سوى يدفع أال الركاب أحد بإمكان كان أنه املشكلة
إىل نفسها الطائرة عىل آخر راكب يضطر كان حني يف أنجلوس لوس إىل نيويورك من
ال الذين األعمال رجال درجة ركاب كانوا دوالر ١٥٠٠ دفعوا من دوالر. ١٥٠٠ دفع
هذا كان وجهتهم. يف السبت ليلة يقضون وال األخرية اللحظة يف إال رحالتهم يحجزون
متميزة. خدمة ون يتلقَّ األعمال رجال درجة ركاب كان حال، كل فعىل ما؛ لدرجة مقبوًال

التقليدية؟ الخدمة جودة أمثال ١٠ بمقدار أفضل جودتها كانت هل لكن
املشكلة؛ من جزء سوى الواحدة الرحلة مقابل املدفوعة األسعار يف االختالف يكن لم
األسعار تبُد لم األسعار. تحديد كيفية إىل أحد يتوصل لم أنه اآلخر الجزء كان بينما
التمرد راية فرفعوا معلومات، أي العمالء يتلقَّ لم ساعة. كل تتغري أنها وبدا منطقية،
املحمول، ورشكات النفطية املنتجات رشكات مع الحال كان وكما الطريان. رشكات عىل

راسخة. لكنها هادئة الثورة كانت
من دلتا رشكة خفضت األقل. عىل واحدة طريان رشكة استجابت النهاية، ويف
الوجهات. يف السبت ليايل قضاء رشط عن وتخلَّت خيارات، ثمانية حتى التذاكر خيارات
سبيلها «يف الطريان رشكات بأن عه توقُّ جوي محلل عن تريبيون» «ستار صحيفة نقلت

وإنصاًفا.»2 اتساًقا أكثر تسعري خطة تبنِّي إىل
إذ األوان؛ فوات بعد إال تأِت ولم كافية تكن لم إجراءاتها فإن دلتا رشكة حظ لسوء
رجليها عىل تقف ولم الرشكة فأفلست األسعار؛ عدالة إىل التفاتها إىل الجمهور ينتبه لم

قريب. وقت منذ إال مجدًدا
من رشكة عندها تستجيب التي املرحلة عىل ثالث مثال الطابعات حرب خراطيش
الحرب خراطيش أسعار كانت األسعار. يف العدل بشأن املستهلكني قلق إىل الرشكات
الشفرات أما زهيدة الحالقة موىس تكلفة كانت إذ الحالقة؛ موايس شفرات كأسعار
الباهظة.3 هي الحرب أسعار كانت الحرب، خراطيش حالة ويف التكلفة. باهظة فكانت
أمام يكن لم طابعتها، تالئم التي وحدها هي الرشكة تنتجها التي الحرب خراطيش وألن

جائر. هذا أن املستهلكون واعترب خيار. أي املستهلك
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حرب أن اإلعالم وسائل نرشت قضائية.4 دعاوى املستهلكون رفع لذلك، نتيجًة
الشكاوى يف املدوِّنون وأسهب املعتَّقة.5 الشامبانيا من أكثر الواحد للرت يتكلف الطابعة

اإلنرتنت. عىل
اسرتاتيجيتها يف مستمرة قريب وقت حتى الطابعات حرب رشكات ظلت ذلك، مع
أنتجت حيث عادلة؛ أسعار أجل من املعركة إىل جديد منافس دخل اآلن لكن التسعريية.
تكلفة نصف عن تقل حربها تكلفة لكن غريها من أكثر تكلفك ربما طابعة كوداك رشكة
يحصلون ملا مكافئ سعٍر عىل العمالء من الرشكة تحصل وبذلك األخرى.6 الطابعات حرب

تنافسية. ميزة للرشكة يعطي عادلة أسعار فرض إن عادل! وهذا عليه.
الطريان، ورشكات املحمول، ورشكات النفطية، املنتجات رشكات إىل إضافة
الجائرة األسعار ضد رحاها تدور مشابهة معارك ثمة الطابعات، حرب وخراطيش
أمازون موقع محاولة صد مثل خاطفة، املعركة تكون ما أحيانًا القطاعات. من كثري يف
البعض ُطولب العمالء؛ مختلف من ذاته املوسيقى ل مشغِّ مقابل مختلفة أسعار تحصيل
لغضب ونظًرا دوالًرا. ١٨٢٫٩٥ بمبلغ آخرون ُطولِب حني يف دوالًرا ٢٣٣٫٩٥ بمبلغ
دفع َمن كلِّ إىل املبالغ رد وعرضت املمارسة، هذه عن بالتوقف أمازون سارعت العمالء،

األعىل. السعر
قرصنتهم يربرون الذين الكمبيوتر مخرتقي مثل حامية؛ املعركة تكون ما وأحيانًا
عام صيف يف للغاية. مرتفعة أرباحها أن يعتقدون بأنهم مايكروسوفت رشكة لربامج
ويندوز نظام عىل اإللكرتونية والديدان بالفريوسات هجوًما املخرتقون شن عندما ،٢٠٠٣
يف السبب أنت جيتس، «بيل الرسالة: هذه اإللكرتونية الديدان إحدى تركت التشغييل،

برمجياتك!» وأصلح األموال جني عن ُكفَّ هذا!
لرشاء كندا إىل يسافرون الذين السن كبار مثل منظَّمني؛ املقاتلون يكون أحيانًا
ويف املائة. يف ٥٠ إىل ٣٠ بنسبة املتحدة الواليات يف منها هناك أرخص ألنها األدوية
حتفهم أفريقيا جنوب يف أشخاص أربعة لقي حيث مميتة؛ التبعات تكون أخرى أحيان
عىل بناءً الكهرباء رسوم األعراق املختلطة الجالية دفع بسبب اندلعت شغب أعمال خالل

ضئيًال.7 ثابتًا رسًما اآلخرون يدفع حني يف العدادات، قراءات
فيكتوريا متجر كتالوج حالة يف كما خارسة، املعركة تكون أخرى، أحيان ويف
رشاء عملية أي عىل دوالًرا ٢٥ قيمته بخصم للرجال عرًضا الرشكة قدمت سيكريت.8
دوالرات. ١٠ بقيمة خصم سوى للسيدات تقدِّم لم حني يف دوالًرا، ٧٥ إىل قيمتها تصل
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وإنما النوع، أساس عىل التمييز قبول السبب يكن لم لكن الدعوى، نظر املحكمة رفضت
فساد مكافحة قانون بموجب املرشوع غري بالكسب اتهامات عىل قائمة كانت القضية ألن
بالقانون. صلة ذات غري القضية أن القايض فوجد املرشوع؛ غري والكسب املؤسسات

العادل السعر

سينرصفون العمالء فإن معامالتهم، يف بالنزاهة البائعون يتحلَّ لم إن أنه إىل األدلة تشري
العادل؟ السعر هو ما لكن عنهم.

إىل «مقبول» معنى يشري و«مستَحق».9 «مقبول» منفصالن: معنيان عادل لكلمة
التفضيل، تُفيد هنا ها إليه املشار املعنى بهذا «عادل» وكلمة ُمرٍض. العادل السعر أن

عادل». «عرض أو عادلة» «تسوية يف كما
املحاباة عن «منزَّه أنه أي «ُمربَّر»؛ بأنه السعر عىل حكم فهو «املستَحق» السعر أما
املنطق أو والقواعد متَّسق … مقِسط األطراف؛ لكل منصف … موضوعي االنحياز؛ أو

األخالقيات.» أو
اللغات من كثري يف إليهما املرتجمة الكلمتني يف «عادل» لكلمة املزدوج املعنى يتجسد
وتعني angemessen هي عادل ترجمتي إحدى األملانية يف املثال: سبيل عىل األجنبية.

«مستَحق». وتعني gerecht األخرى والرتجمة «مالئم»، أو «ُمْرٍض»
ما بني الفارق هو «املستَحق» العادل والسعر «املقبول» العادل السعر بني والفارق
ألنه تفضله سعر بني الفارق إنه االجتماعية. والعدالة الشخصية العدالة هنا عليه نطلق

املجتمع. معايري يستويف ألنه مقبول بأنه تحكم وسعر الشخصية معايريك يستويف
ليكون الكايف الحد إىل املنخفض السعر هو الشخيص املستوى عىل العادل السعر
إال لسبب ال عادًال السعر العمالء يعترب الحاالت من كثري ويف توقعاتك. مستوى عند
يكون ربما عادل السعر بأن «القول الباحثني: أحد تعليق وحسب املتوقع. من أقل أنه

غريه.»10 من أقل بأنه للقول أخرى طريقة
يعود وال الجميع، يدفعه الذي السعر هو االجتماعي املستوى عىل العادل والسعر
ذلك. إىل وما املستهلكني، طلب يستغل وال معقول، غري بشكل باهظة بأرباح البائع عىل
الشخيص؛ املستوى عىل جائرة الواحد للجالون دوالرات ٣ تتجاوز التي الوقود أسعار
عىل جائر — غريهم من أكثر الدفع إىل البعض يضطر حيث — للوقود الجغرايف التسعري

االجتماعي. املستوى
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جانب إىل الشخصية العدالة نستحرض ما فغالبًا جائر، بأنه سعًرا نصف عندما
أغىل وألنها مرتفعة، ألنها جائرة تُعترب الدوائية املستحرضات أسعار االجتماعية. العدالة
مجربون الطالب وألن مرتفعة ألنها جائرة األكاديمية الكتب أسعار كندا. يف نظرياتها من
نسبيٍّا. أكرب مبلًغا يدفعون الفقراء وألن باهظة ألنها جائرة املبيعات رضائب رشائها. عىل

االجتماعية األعراف

وهذه االجتماعية». «األعراف ب بااللتزام االجتماعية والعدالة الشخصية العدالة د تُحدَّ
عىل تنطبق وهي املجتمعات. من مجتمع أي تحكم التي التوافقية القواعد هي األعراف
السلعة بل وحده، ذاته حد يف السعر ال االقتصادي: التبادل جوانب من جانب كل
السعر، يف استثناءات عىل يحصلون الذين واألشخاص السعر، يحدد ومن أيًضا، رة املسعَّ

ذلك. إىل وما السعر، عليه يشتمل وما األسعار، عن املتوافرة واملعلومات
تصادف إذا إال نالحظها ال بل ضمنًا، مفهومة االجتماعية األعراف تكون ما كثريًا
متفق إرشادية خطوط بمثابة تكون بل سلوكنا، علينا تُميل ال إنها أحدهم. وانتهكها

مالئم. هو ملا باإلجماع عليها
عىل الرد يكون أن يمكن .1-1 الجدول يف التسعري معايري عىل األمثلة بعض ثمة
املطاعم إىل ندفع بالطبع، األمور.» عليه تسري الذي النحو هو هذا «بالطبع! األمثلة: هذه
األعراف لكن إيضاح. إىل هذا يحتاج وال فال. الزوجات أما الوجبات إعدادها مقابل

االحتماالت: ل تأمَّ تبدو. كما واضحة ليست االجتماعية
تدفع أن عليك أنه هب البهارات. مقابل إضافية مبالغ تفرض املطاعم أن َهب
أتعاب دفع عليهن والشقراوات السمراوات أن هب خدماتها. مقابل للممرضة بقشيًشا

إضافية.

للتسعري. االجتماعية املعايري عىل أمثلة :1-1 جدول

للتسعري االجتماعية األعراف عىل أمثلة للتسعري االجتماعية األعراف نطاق

الطعام تناولك مقابل تدفع أن ينبغي
لزوجتك تدفع أن ينبغي ال لكن باملطعم،

الطعام. إعدادها مقابل

رة املسعَّ السلعة
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للتسعري االجتماعية األعراف عىل أمثلة للتسعري االجتماعية األعراف نطاق

محالت يف األسعار يحددوا أن للباعة ينبغي
املزادات. يف ال التجزئة،

السعر يحدد من

القطارات تذاكر أسعار تتنوع أن ينبغي
الوزن. ال العمر، حسب

التسعري أساس هو ما

السينما تذاكر أسعار تكون أن ينبغي
الدخل، محدودي من السن لكبار مخفضة

الدخل. محدودي للفقراء وليس

تسعريية استثناءات عىل يحصلون من

أعىل الفنادق يف الجعة أسعار تكون أن ينبغي
البقالة. محالِّ يف منها

األسعار اختالف مكان

من أعىل مرتبات عىل األطباء يحصل أن ينبغي
عنهم يقلُّون ال الذين املدارس حافالت سائقي

أهمية.

أعىل/أدنى رواتب عىل يحصلون من

من أعىل املاس بلورات سعر يكون أن ينبغي
امللح. بلورات سعر

أعىل/أدنى بسعر املسعرة السلعة

أعشار تسعة الوقود أسعار تتضمن أن ينبغي
البقالة سلع ألسعار ينبغي وال إضافية، سنت

ذلك.

السعر يُحدد كيف

متاجر يف السلع عىل األسعار لصق ينبغي
السلع أسواق عكس عىل بالتجزئة البيع

املستعملة.

األسعار عن املقدمة املعلومات

سعر يف املصاعد خدمة تضمني ينبغي
الستائر. تضمني ينبغي ال لكن املكاتب،

السعر عليه يشتمل ما

هو األسعار زيادات مردُّ يكون أن ينبغي
الطلب. زيادة ال التكلفة، زيادة

السعر يتغري أن يمكن متى

تطلب املطاعم بعض سلوفاكيا، يف لكن تحدث، لن األمور هذه مثل بأن تردُّ ربما
يطلبن املمرضات بعض الهند، ويف والكاتشب. الخردل مقابل إضافية مبالغ السياح من
دخول مقابل رسوًما يدفعون الهند يف واألجانب مولودها. األم تتناول أن قبل بقشيًشا
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خاطئة، املصاريف هذه كل األمريكيني نظر يف الهند. أهل يدفعه ما عىل تزيد محل تاج
جائرة! ويعتربونها

والعدالة الشخصية العدالة إىل تفيض للتسعري مختلفة اجتماعية معايري ثمة
توقعه يمكن ما تُميل فهي وصفية»؛ «معايري هي الشخصية العدالة معايري االجتماعية.
القيادة مثل طبيعيٍّا، سلوًكا عموًما يُعترب عما تعرب إنها املايض. يف املتبع الُعرف عىل بناءً

الطريق. من األيمن الجانب عىل
أينما بالربيد خطاب إلرسال نفسها النفقات دفع للتسعري الوصفية املعايري تشمل
إىل السنت أعشار تسعة إضافة مع السيارة، سعر يف اإلطارات وتضمني وجهته، كانت
املستوى عىل جائر األمر أن املرء يرى الوصفية، املعايري هذه تُنتهك وعندما الوقود. أسعار

الشخيص.
ينبغي كيف تُميل وهي تقادمية»، «معايري هي االجتماعية للعدالة االجتماعية املعايري
بني باإلجماع عليها متفق قواعد هي التقادمية املعايري املجتمع. قيم وفق الترصف للناس

املجتمع. أفراد
كلهم، املستهلكني عىل نفسه السعر فرض للتسعري: التقادمية املعايري عىل األمثلة من
املعايري هذه تُنتهك عندما املستهلكني. استغالل وعدم خفية، إضافية أتعاب إقحام وعدم
االجتماعي املستوى عىل بل فحسب، الشخيص املستوى عىل الظلم يقع لن التقادمية،

أيًضا.

االنفعالية االستجابة

حدَّة لكن الناس. ينفعل االجتماعي، أو الشخيص املستوى عىل جائًرا السعر يكون عندما
طفيف، الشخيص الجور إزاء الفعل فردُّ الواقع. الَجور نوع حسب تختلف االنفعال
يؤدي فمثًال: االستياء، إىل يؤدي منخفض، فرضسعر ع توقُّ مثل وصفي، معيار وانتهاك

طفيَفني. وتربُّم ضيق إىل املطعم يف الخبز عىل إضايف سعر فرض
يكون الشخيص، الجور فيه املتسبب نسبيٍّا الطفيف األلم من النقيض عىل لكن
جائر السعر أن املستهلك يرى عندما رشًسا. املجحف االجتماعي الجور إزاء الفعل رد
ذلك كان إن حتى البائع، من «االنتقام» يف عقالنية غري برغبة يشعر فإنه اجتماعيٍّا؛
املتجر مدير مع مطوًال جداًال املشرتي سيجادل املدفوع. املال من أكرب جهًدا يتطلب
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مقدمة

خمس سيارته املستهلك وسيقود معيب. منتَج مقابل دفعها التي دوالرات ٥ ال السرتجاع
جائرة. أسعاًرا تفرض التي الصيدلية لتجنُّب إضافية دقائق

إناث تغضب فطرية. لإلنصاف االنفعالية االستجابة أن إىل الحديثة الدراسات تشري
املقايضة تكون عندما كنقود معدنية قطع استخدام عىل تدربت التي البُنية الكبويش قردة
بحيث متجاورة أقفاص يف فصلها جرى عندما القردة ترصفات من ذلك اتضح جائرة.11

رفاقها. سلوك مالحظة تستطيع
لدفع تضطر أن دون سخية) (مكافأة عنب حبة األوىل املدرَّبة القرد أنثى ت تلقَّ إذا
ثمرة مجرد مقابل عملة دفع إىل الثانية القردة اضطرت فيما مقابلها، املعتادة العملة
ثمرة قبول ترفض أو بعيًدا بعملتها تقذف إما الثانية فإن سخاءً)، أقل (مكافأة خيار
لغضب كافيًا كان الخايل األوىل القرد أنثى قفص يف العنب حبة وجود مجرد الخيار.
كالبرش، الكبويش، قرد أنثى أن إىل الباحثون «ذهب املعاملة. ورفضها الثانية القرد أنثى

االجتماعية.»12 االنفعاالت توجهها
تشري االقتصادي. القرار صنع من االنفعايل الجزء — األمر واقع يف — هي العدالة
ن املكوِّ هذا دون الرشاء قرار اتخاذ يمكنهم ال املستهلكني أن إىل العصبية األبحاث
غري أو مقبول السعر بأن ومقنًعا رسيًعا اعتقاًدا تولِّد التي هي االنفعاالت إن االنفعايل.13

عاطفي. رفض أو قبول هو فالعدل خاطئ. أو صحيح مالئم، غري أو مالئم مقبول،

الفصل موجز

وتجاَوَز ومستَحق، مقبول إنه العاطفية. الناحية من مناسب سعر هو العادل السعر
لكن االجتماعية. باألعراف االلتزام طريق عن واالجتماعية الشخصية العدالة اختبار
جائر! بأنه السعر عىل واجتماعي شخيص حكم ويصدر املعايري تُنتَهك عندما احرتس
وإما النزاهة «إما املستهلكون: يقول وحينها الغضب. ويستشيط االنفعاالت، تتصاعد

ذلك. إىل الرشكات تنتبه أن ويُستحسن الرحيل!»
النقلية األدلة: أنواع مختلف إىل الكتاب هذا يلجأ العادل، بالسعر املقصود لرشح
اإلخبارية املجالت من والتقارير الشخصية الخربات ن ويَُضمِّ والتجريبية، والنظرية
فأي قيمة؛ البيانات مصادر جميع أن الكتاب هذا قوام املدوِّنني. وآراء اإلنرتنت ومواقع

املراِوغة. العادل السعر فكرة فهم عىل يساعدنا أن له يشء
للنموذج. العملية والتطبيقات والنموذج الخلفية أجزاء: ثالثة يف منظم الكتاب هذا
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املستَحق. السعر تاريخ حول التايل والفصل الفصل هذا الخلفية قسم يضم
حدة تصاعد إىل واالجتماعية الشخصية العدالة تؤدي كيف «النموذج» قسم يرشح
الفصول يف الرشح من بمزيد بالنموذج عنرص كل أتناول ثم العقابية. واألعمال االنفعاالت
الثقة من تزيد أن يمكن السعر عدالة عىل األحكام أن كيف الفصول هذه توضح الالحقة.
يتضمن البائع. سلطة بفرض رسيًعا الثقة تتبدد أن يمكن لكن بالثقة، مدعومة وأنها
نهاية يف مرسد يف مجمعة املفاهيم وهذه األساسية، املفاهيم لتعريف ُملحًقا فصل كل

الكتاب.
األسعار: عدالة من معيَّنة حاالت عىل النموذج تطبيق يجري «التطبيقات»، قسم يف
بني والتفاوت والرضائب، واملفاوضات، الواحدة، السلعة سعر واختالف البقشيش
النادل، إىل بقشيش دفع هو امُلتَّبع العرف أن يف السبب القسم هذا يتناول الثقافات.
هي القديمة الرضائب أن يف والسبب اآلخرون، يدفعها التي باملبالغ اهتمامنا يف والسبب

رضائب. أفضل
يلقي املستهلك، نظر وجهة من السعر عدالة تتناول فصًال عرش ثمانية أول أن رغم
التاسع الفصل ويوضح البائع. نظر وجهة من السعر عدالة عىل الضوء األخري الفصل

جائر!» سعر إنه السعر! يف خطأ «ثمة املستهلك: لك يقول أن تتجنب كيف عرش

تعريفات

املرشوعة التوقعات عىل بناءً مقبولة وإجراءات نتائج يُعترب ملا تفضيل الشخصية: العدالة
الوصفية. للمعايري

املعايري مقاييس عىل بناءً مستَحقة بأنها واإلجراءات النتائج عىل الحكم االجتماعية: العدالة
الوصفية.

باإلجماع. عليها وامُلتََّفق ضمنًا املفهومة املجتمع قواعد االجتماعية: املعايري

والتقليد. العادة عىل بناءً املتوقعة والنتائج لألفعال التوافقية القواعد الوصفية: املعايري

املجتمع. قيم عىل بناءً املالئمة والنتائج لألفعال التوافقية القواعد التقادمية: املعايري

26



الثاني الفصل

تارخيية ملحة
السماء! من هبة ليس «املستَحق» السعر

بأن جدير قرن وهو عرش، الثالث القرن يف الساعة موضوع هو «املستَحق» السعر كان
بدأ مثريًا زمنًا كان فقد بالفعل؛ كذلك كان ألنه وأسوءُها»؛ األزمان، «أفضل عليه يُطلق
وضبابية. متقلبة فيه السوق كانت ا، شاقٍّ زمنًا كذلك كان لكنه بُحرِّية، النقود تداول فيه
دفع إىل اضطررِت لربما عرش، الثالث القرن يف أوروبا بحرض منزل ربة كنِت لو
ما كل يشرتي كان الذي الشخص وهو للسمك، االستباقي املحتكر إىل ابتزازي سعر
إىل فستضطرين االستضاءة، شمع أردِت لو السوق. يف طرحه قبل الصيادون به يأتي
فيه مبالًغا القمح ثمن يكون أن يمكن وكان الطائفة. تحدده الذي الباهظ السعر دفع
الخريف القمح كميات كل اشرتى املستحوذ، املحتكر وهو املحتِكرين، من آخر نوًعا ألن

املايض.
بالدماء النافقة الخراف أعني طىل ربما الجزار أن من ستقلقني منزل، ربة بوصفك
املتعفن الخبيز خليط من بعًضا خلسة وضع ربما الخباز أن من ستقلقني طازجة، لتبدو
كنت لكنك مفرتض. هو كما الرغيف وزن كان إذا ما وستتساءلني الخبز، رغيف وسط
يف الغش بسبب النهر يف بالخبازين يُلقى كان ما غالبًا بأنه — حال أي عىل — ستعلمني

امُلباعة. املخبوزات وزن
وكذلك الرشعيون األعمال رواد — الناس من ا جدٍّ كثريًا ألن األزمان أسوأ كان
املؤرخة كتبت وقد ملصلحتهم. املضطرب املوقف استغلُّوا — املاكرون املحتالون
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اقني األفَّ «جنة الوسطى العصور عىل أُطلَق وجيهة «ألسباب وود: ديانا االقتصادية
الذهبي».»1 املحتالني وعرص

دولية تجارية طرق وانفتحت التجارة رقعة امتدت إذ األزمان؛ أفضل أيًضا كان لكنه
باألقمشة محملة لتعود الرشق، من أوروبا إىل بالبهارات املحملة السفن وصلت جديدة.
السلع لبيع التجار والتقى الجديدة، الحرضية املراكز يف التجارة مراكز نشأت الفاخرة.
من جزءًا والحساب والقياس اإلحصاء «أصبح ديانا: تقول الكربى. املعارض يف بالجملة
النقود أصبحت الحسابات.»2 هذه لغة النقود أصبحت ما ورسعان اليومية، الحياة نسيج

كبريًا. شاغًال املستَحق السعر وأصبح رضورة،
التجارية؛ املعامالت ثلُث يف النقود استُخدمت أوروبا، يف عرش الثالث القرن بحلول
املدفوعة اإليجارات عدد تخطَّى ،١٢٧٩ عام «بحلول ديانا: تضيف املثال، سبيل فعىل
حتى العمل.»3 مقابل أو بالغالل املدفوعة اإليجارات عدد اإلنجليزية) (باإلقطاعيات نقًدا
مقابل ثمن هناك كان الجامعات، «داخل النقدي. التبادل يف انخرطوا الجامعة أساتذة

تُمنَح.»4 علمية درجة وكل تُعطى، نجاح درجة وكل يُجتاز، اختبار كل
مريتون بكلية اإلنجليز الفالسفة من مجموعة القياس استهوى نفسه، الوقت يف
يف النور إىل خرج الذي امِلعداد يف املتمثلة الجديدة التكنولوجيا وساعدتهم بأكسفورد،
التي العربية األرقام إىل بتحويلها سالسًة أكثر حساباتهم وأصبحت العارش، القرن

عرش. الثاني القرن يف ظهرت
أبًدا تَُقس لم سلع إىل إضافة قبل، من قط تَُقس لم التي السلع خضعت «ورسيًعا
الذين املالئكة لعدد الشهري الرقم جانب إىل الكمي.»5 التحليل من لنوع الحني، ذاك بعد
وُعمق املسيحي اإلحسان مقدار بقياس الفالسفة اضطلع إبرة، رأس عىل الرقص يمكنهم
أهمية اكتسبت فقد القياس، عىل ساعدت النقود وألن البرش. حب إىل نسبًة املسيح حب

جديدة.

أرسطو تأثري

الخلفية هذه املدرسيون، عليهم يُطلق الذين الوسطى، العصور كنيسة علماء خالف
فلسفة عىل جدلهم وقام املستَحق. أو العادل السعر يشكل ما حول بجدلهم التاريخية
فلسفة انزوت عرش، الثالث القرن قبل زمنهم. يف حديثًا مرتجمة كانت التي أرسطو
أعماله، ترجمات أُتيحت عندما لكن أوروبا، ذاكرة يف باهتة ذكرى لتصبح أرسطو
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البرشي، للعقل املتفائلة أرسطو برؤية املدرسيون أُعجب فورها. من شعبية اكتسبت
الرياضيات. يف ومنهجه الطبيعة، فهم عىل وتأكيده

جمع وثنية. أفكاًرا أرسطو كتب تطرح أن من خيش التاسع جريجوري البابا أن إال
خيش فبينما املتنور، واملفكر املتعصب الكنيسة رجل من تقليدي غري مزيج بني البابا هذا
الدومينيكان الرهبان ر يطهِّ أن برشط أعماله، بقراءة السماح يف استمر أرسطو، أفكار

املؤمنني.»6 مشاعر يؤذي يشء «أي من أعماله
وهما أرسطو، كتابات بتطهري التاسع جريجوري البابا تكليف بارزان رجالن نفذ
ألبريتوس كان .(١٢٢٦–١٢٩٤) األكويني وتوما (١١٩٣–١٢٨٠) ماجنوس ألبريتوس
الحديث.»7 يف الحاد الهجومي «بأسلوبه ومعروًفا الالهوت، بعلم وضليًعا متميًزا، أسقًفا
املبكر، االقتصادي واملفكر الشهري الالهوت عالم األكويني توما الصيت ذائع تلميذه وكان
عاملا قام لعامني. عائلته فيه سجنته الذي الوقت يف بإمعان، أرسطو أعمال قرأ الذي
أثخنا فقد الوثنية؛ األفكار من أرسطو أعمال تطهري مجرد تجاوز بما مًعا الالهوت

املستَحق. السعر عن أفكارهما ذلك يف بما بتعليقاتهما، األعمال
«األخالق من الخامس الكتاب يف مبارش بشكل العدالة مسألة أرسطو تناول
تتعلق فقرات خمس باملثل املعاملة يتناول فصل بوَسط أرسطو أرفق النيقوماخية.»
إليه توصل ما وهو يشء»،8 لكل «مقياس النقود أن أرسطو بنيَّ بالنقود. مبارشًة

بالعدالة. مثلهم منشغًال أرسطو كان لقد بالضبط. املدرسيون
يجري التي السلعة يف املستثمر العمل قيمة يعكس السعر أن إىل أرسطو ذهب
يحصل أن ويجب َكدِّه، ثمرة عىل اإلسكايف من البنَّاء يحصل أن «يحب فيقول: تبادلها،
العرف «جرى فكتب: األسعار عىل الطلب بتأثري أقر لكنه منه.»9 املثل عىل بدوره اإلسكايف

للطلب.»10 تمثيل بمثابة تكون النقود أن عىل االجتماعي
بني بربطه املستَحق السعر ألبريتوس عرَّف أرسطو، نص إىل تعليقاته بإضافة
الشخص من الفردي والطلب املستثمر العمل قيمة أرسطو: فلسفة من الجانبني هذين
مقياس النقود أن ألبريتوس اعترب العمل، قيمة عىل وبناءً السلعة.11 رشاء يريد الذي
فالسعر ذلك وعىل اإلنتاج. يف املستثمر العمل فيها بما املباعة، السلعة يف الكامنة للقيمة
بتأثري نفسه الوقت يف بتسليمه لكنه وعادل. مستَحق سعر هو التكلفة أساس عىل املحدد
ا مستعدٍّ الشخص يكون سعر أي هو املستَحق السعر ألبريتوس اعترب الفردي، الطلب

لدفعه.
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«املستَحق» السعر

ا، جدٍّ قريب وقت حتى ألبريتوس. أفكار إىل أفكاره األكويني توما أضاف الحق وقت يف
التي هي اإللهية املشيئة بأن آمن األكويني توما «القديس أن هو الشائع االعتقاد كان
يعكس املدرسيني نظر وجهة من «املستَحق» السعر أن اعتُقد ذلك، وعىل القيمة.»12 تحدد
املستَحق السعر أن يرى يكن لم األكويني توما لكن السماء، تحددها التي القيمة هذه
السماء. ُحكم من أكثر السوق طلب من منطلًقا الواقع يف تفكريه كان السماء. من ُمنزَّل

اإللهية. والسلطة املستَحق السعر بني خاص بشكل فَصل وقد
الكلمة نافذ الالهوت عالم — بأوغسطينوس األكويني توما استشهد لرأيه، تعضيًدا
السوق،13 يف القيمة عن هللا منظور من القيمة فصل الذي — الرابع القرن يف ظهر الذي
يزال ال السوق يف لكن الجوامد، من بالتأكيد قيمة أعظم الحية الكائنات يرى فاهلل
و«القيمة الطبيعية» «القيمة بني هنا والفارق الفأر. سعر من أعىل الخبز رغيف سعر

الطلب. إىل مردُّها االقتصادية القيمة أن إىل األكويني توما ذهب االقتصادية».
الطلب هو األكويني وتوما ألبريتوس من كلٌّ أورد كما بالطلب املقصود أن يبدو
الفرد طلب إنه ذاتيٍّا. تقييًما ممكنة رشاء لعملية األشخاص من شخص تقييم الفردي:
القانونيني الباحثني حسب — كان املساومات يف املستَحق السعر إن مساومة. عملية يف
شخصان.14 عليه يتفق سعر أيَّ — الرومان) والكاثوليك الكنيسة (فقهاء العرص ذاك يف
موقعي بني وسيطة نقطة املتوسط: عن أرسطو فكرة عىل تقوم العادلة التسوية كانت
بالطرف الالحق الرضر عىل يزيد رضر بطرف يلحق لن النحو، هذا وعىل الطرفني.

اآلخر.
والالهوت الرياضيات عالم ذهب الفردي، الطلب عىل القائم املستَحق السعر مقابل يف
تأسيس يف ساعد جامعيٌّ أستاذ وهو — (١٣٤٠–١٣٩٧ (حوايل هسه من هنري األملاني
الجماعي. بل الفردي الطلب عىل قائًما ليس املستَحق السعر أن إىل — فيينا يف الجامعة
جميعه األعظم السواد قرر الذي السعر إنه القائم، السوق سعر كان املستَحق فالسعر

السلعة. تستحقه ما أنه
بتأثري األكويني وتوما هنري من كلٌّ أقرَّ األسعار، عىل الطلب تأثري إىل باإلضافة
أوقات يف كلفة أكثر يكون والخبز الوفرة. بالغ ألنه للهواء قيمة ال أنه وبيَّنا العرض.

وقبوله. توقعه حيث من مستَحق سعر هذا إن وكتبا القحط.
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بها. ت أَلمَّ قحط فرتة خالل بقرية نزل قمح تاجر عن قصة األكويني توما روى
عىل التاجر لكن ا، جدٍّ قليل العرض ألن مرتفع بسعر القمح بيع من التاجر سيتمكن
له ينتظر ال سؤاًال توما يطرح ثم به، سيلحقون اآلخرين القمح تجار من كثريًا بأن علم
يخرب أن ينبغي أم املرتفع، القائم السوق بسعر قمحه يبيع أن للتاجر ينبغي هل إجابة:
أن املستَحق من بأنه توما ويجيب إليهم. الطريق يف قادم القمح من مزيًدا بأن العمالء
ليس لكن — النزاهة من سيكون أنه مضيًفا القائم، املرتفع بالسعر القمح التاجر يبيع

الطريق.15 يف قادم القمح من مزيًدا أن عمالءه التاجر يخرب أن — الرضوري من
مستَحق، سعر هو املستهلك طلب إىل املستند السعر أن لفكرة املدرسيني قبول رغم
وترشح البائع. تكبَّدها التي التكاليف إىل املستند السعر عدالة يف شكك منهم كثريًا فإن
قائلًة: اقتصادية، ومؤرخة إسبانية أستاذة وهي جرايس-هتشنسون، مارجوي السبب
متحججني السلعة سعر يف للمبالغة ذريعة التجار ستعطي اإلنتاج تكلفة نظرية «كانت
السوق قوى عىل االعتماد عدًال األكثر من سيكون أنه يُعتقد وكان نفقاتهم، بتغطية
«تقدير الوسطى العصور عبارة استخدام أو ، ككلٍّ املجتمع حكم تعكس التي املجردة

العموم».»16
يقول: (١٥٤٤ (حوايل كايي ال دي رسابيا لويس املدريس كتب املثال: سبيل عىل
أو التكاليف من ال … والنقود والتجار السلع ندرة أو وفرة عن املستَحق السعر «ينشأ
تساوي أن ينبغي فلماذا التكاليف. عىل بناءً عادًة األسعار تُحدَّد ال … املخاطر أو العمالة
بحًرا املنقولة الَكتَّان بالة من أكثر كبرية بتكلفة بريتاني من برٍّا املجلوبة الَكتَّان بالة

زهيدة؟»17 بتكلفة
عىل املعتمد السعر فكرة يف فتطرَّف ،(١٣٨٠–١٤٤٤) سيينا من برناردينو أما
تكاليف من أقل كان إن حتى عادل السوق سعر إن قال أن الشطط به بلغ السوق.
(حوايل بيرتويا دي فرانسيسكو عام بمائة ذلك بعد نفسها الفكرة عن عربَّ املنتج.18
أو العمالة لتكاليف اعتبار «دون األسعار تحديد ينبغي إنه بقوله (١٤٨٠–١٥٤٦
غري املضاربني أو مواردهم، يبددون الذين املنتجني وعىل املتكبَّدة، املخاطر أو النفقات

توقعهم.»19 خطأ أو حظهم، سوء أو كفاءتهم، عدم تبعات تحمل املحظوظني،
املستَحق، السعر هو السوق سعر أن عىل األمر نهاية يف أجمعوا املدرسيني أن مع
السوق ترك يف اعتقادهم رغم فمثًال: تفسريها، يتعذر تفكريهم يف تناقضعدة أوجه فثمة
سبيل عىل — هنري واعترب األسعار. تحديد يف الحاكم بحق يقبلون فإنهم السعر، تحدد
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والكساىل األثرياء منع أجل «من رضورة للسعر الحكومية السلطات تحديد أن — املثال
األمناء.»20 والعمال الفقراء استغالل من املرابون وقبلهم واملحتالني والجشعني

املنتمية االحتكارية باملؤسسات املدرسيني قبول يف األخرى التناقض أوجه أحد يتمثل
حظر قد الروماني القانون كان االحتكارية. للمؤسسات َمقتهم رغم املهنية للطوائف
الطوائف ألبريتوس حذَّر الوسطى. العصور خالل الحظر واستمر االحتكارية، املؤسسات
ويف األسعار.21 رفع إىل يؤدي مما زائفة؛ نُدرة لخلق السلع استنفاد من تحديًدا املهنية
أعضائها وأجور الراهنة أسعارها عىل تُبقي املهنية الطوائف استمرت التحذير، لهذا تحدٍّ

باالحتكار. املدرسيون سمح وبذلك القائمة،

املدرسيني بعد ما

عرش، السابع القرن حتى األكاديمية الدوائر عىل أرسطو، خلفهم ومن املدرسيون، هيمن
بدأ مسلَّماتهم. عىل هجوًما يشنُّون (١٦٣٢–١٧٠٤) لوك جون مثل فالسفة بدأ عندما
القرن ويف للمدرسيني. الرياضية التجريدات عىل التجريبي البحث يؤثِرون األكاديميون
فرفضفكرة املدرسيني، فلسفة عن وأكثر أكثر (١٧٢٣–١٧٩٠) سميث آدم نأى الالحق،

التكلفة. عىل املعتمدة األسعار فكرة وحبَّذ السوق، عىل املعتمدة األسعار
تكلفة يف املستثمر والعناء» «الكدِّ خالل من املبادلة قيمة تُحدَّد لسميث، وفًقا
لتحقيق سعيهم يف األفراد أن الخفية باليد (املقصود الخفية» «اليد إىل إضافة العمالة،
الحق، وقت ويف العامة). املصلحة يحققون تنافسية سوق يف بُحرية الخاص صالحهم
بفعل السعر تحديد فكرة (١٨٤٢–١٩٢٤) مارشال ألفريد اإلنجليزي االقتصادي أيَّد
االقتصاديني من آنذاك مقبولة كانت املتجردة والطلب العرض قوى والطلب. العرض
السعر كان إذا االقتصاد يف الساعة موضوع يعد ولم العادل، السعر محددات بوصفها

مستَحق. غري أم ا مستَحقٍّ
ويتمثل حديثًا، تجدد قد مستَحق غري أو ا مستَحقٍّ السعر كان إذا بما االهتمام أن إال
عدالة أن بيَّنوا بلونت سايل مثل باحثني أن يف االهتمام هذا صحوة وراء األسباب أحد
إىل أوتوماتيكيٍّا تؤدي ال والطلب العرض فقوى اجتماعي،22 وهم إال هي ما السوق
قرارات يف خطري عامل بالعدالة االنشغال أن تبنيَّ أنه هو آخر سبب وثمة عادل. سعر
السعر عدالة أن السواء عىل االقتصاد وخرباء بالسوق التجار أدرك وقد املستهلكني.23

االعتبار. بعني أخذه ينبغي عامل
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الفصل موجز

قد بينهم الجدل أن إال االقتصاد، يف األهم الشاغل املستَحق السعر املدرسيون اعترب
طرفان، عليه يتفق سعر أيَّ بعضهم اعتربه حيث املستَحق؛ السعر يشكِّل ما حول اشتد
تقرره سعر أيَّ يرونه اآلخر البعض يزال وال السلع، تكلفة عىل معتمد أنه آخرون ورأى
هو املستَحق السعر أن عىل اتفقوا النهاية ويف للبائع. خسارة يعني كان إذا حتى السوق
الخارجية السوق بقوى الناس قبل الوقت، وبمرور باإلجماع.24 السوق تقرره سعر أي

املستَحق. للسعر محدِّدات بوصفها املجرَّدة
باملقصود االهتمام وانتعش السوق، يف لة املتأصِّ العدالة حول الشكوك حامت مؤخًرا،
القضايا كل أن بالذكر الجدير ومن وتبعاته. سوابقه هي وما العادل، أو املستَحق بالسعر
لالهتمام، املثري عرش الثالث القرن يف الوسطى العصور مدرسيُّو طرحها اآلن النقاش محل

باملثل. واملريع

تعريفات

تبلغ أن قبل السلع برشاء التقليدية البيع عمليات يمنع أو يعوق شخص االستباقي: املحتكر
بالسوق. بضائعهم طرح من اآلخرين بمنع أو السوق،

قوة يكتسب كي السوق إىل تصل أن قبل البضائع كل يشرتي شخص املستحِوذ: املحتكر
احتكارية.

تأثًرا املتأثرة الفكرية، مدرستهم طغت الذين الفالسفة الالهوت علماء من مجموعة املدرسيون:
الوسطى. العصور أوج يف عاشوا بأرسطو، كبريًا

ذروة يف أعماله اكتشاف وأُعيد امليالد، قبل الرابع القرن يف ظهر إغريقي فيلسوف أرسطو:
واألخالق. املنطق يف ألعماله مرموقة مكانة ونال الوسطى، العصور

توما معلم وكان امليالد، بعد عرش الثالث بالقرن مرموق مدريس فيلسوف ألبريتوسماجنوس:
أرسطو. أعمال ورشح ترجم معه بالتعاون األكويني؛

يف الفضل له يُنسب امليالد بعد عرش الثالث القرن يف مدريس فيلسوف أشهر األكويني: توما
الكنيسة. وتعاليم أرسطو أعمال بني التوفيق

علم حول الكتب من كثري له امليالد، بعد الرابع القرن يف ظهر الهوت عالم أوغسطينوس:
الكنسية. املرجعيات إحدى املدرسيون واعتربه الالهوت،
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الثالث الفصل

النموذج

غضبًا! االستشاطة إىل الضيق مرحلة تجاوزت لقد

لكنها دوالر، ١٠٠ مقابل فستانًا وتشرتي نيويورك، مدينة لزيارة أوروبية سائحة تأتي
سبب معرفة وتطلب باالستياء، وتشعر باملبلغ تُفاجأ دوالرات. ١٠٨٫٦٣ بمبلغ تَُطاَلب
فيخربها جائر! — تقول كما — فهذا السعر، بطاقة عىل املكتوب من بأكثر مطالبتها
لكن بالضيق شعورها يستمر املبيعات. رضيبة بسبب الزيادة أن املتجر يف العاملون

تهدأ. ثورتها
السعر املحمول. خدمات بإحدى يشرتك الذي الشاب بتجربة التجربة هذه قارن
لكن محدودة، غري وإقليمية محلية خدمة مقابل الشهر يف دوالًرا ٣٩٫٩٥ عنه املعلن
األوروبية، السائحة مع حدث وكما دوالًرا. ٥٦٫٧٠ املقابل وجد الفاتورة وصلته عندما

جائر. توقعاته تجاوز الذي السعر أن ورأى باالستياء، وشعر بالسعر تفاجأ
أخربته توقعه. عما الفاتورة قيمة زيادة سبب ليعرف بالرشكة الشاب اتصل
الخط تكلفة مقابل دوالرات ٣٫٥٠ مبلغ يشمل ال دوالًرا ٣٩٫٩٥ البالغ السعر أن الرشكة
٦٫٠٠ أو أخرى، إىل شبكة من املحيل الرقم نقل خدمة مقابل دوالر ٠٫٢٥ أو الفيدرايل،
الرشكة إىل الوصول مقابل دوالر ٢٫٥٠ أو املدى، بعيدة املكاملات خدمة مقابل دوالرات
محدودي للعمالء الخدمة مقابل دوالرات ٤٫٠٠ أو املدى، بعيدة املكاملات لخدمة املوفرة
التي األوروبية السائحة عكس عىل .٩١١ الطوارئ خدمة مقابل دوالر ٠٫٥٠ أو الدخل،
فكتب ُخِدع، ألنه غضبًا استشاط بل فحسب باالستياء الشاب يشعر لم نيويورك، زارت
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أمام املحمول رشكة وفضح التجارية، األعمال تحسني مكتب مع وتواصل الصحافة، إىل
أصدقائه.

يدفعا؛ أن عا توقَّ مما أعىل أسعاًرا املستهلكان واجه السابقتني، الحالتني كلتا يف
السعر األوروبية صديقتنا قِبلت ذلك، ومع جائر. مبدئيٍّا السعر أن كالهما رأى وعليه،
كال فعل َردِّ يف الفارق يرجع السعر. يتقبل لم املحمول خدمة مستهلك لكن األعىل
األوروبية للمتسوقة قيل املتوقع. عن السعر ارتفاع وراء السبب التربير؛ إىل املستهلَكني
ضاَعَف مربٌر املحمول خدمة ملشرتي وقيل مضض، عىل به فقبَلْت للسعر مرشوع سبٌب
الفعل َردَِّي بني الفارق الرشكة. من اقتصَّ لذلك ونتيجة بالظلم؛ املبدئي شعوره من
أستاذ ميسيك، ديفيد وضعه الذي العدالة نموذج يفرسه املتوقع من األعىل السعر عىل

روت.1 كريستل مع بالتعاون القرار، وصنع األخالقيات
دام وما كتفضيل. أوًال تُقيَّم النتائج عدالة أن عىل وميسيك روت نموذج فكرة تقوم
عادلة، يعتربونها فإنهم — توقعوا كما كانت إذا — النتيجة عن بالرضا يشعرون الناس

للمعلومات. إضافية معالجة أي تحدث وال
فإن — سارة غري مفاجأة كانت إذا سيما وال — مفاجئة النتيجة كانت إذا أما
تربير بإيجاد بالضيق شعورهم تقليل إىل ويتطلَّعون الشديد، بالضيق يشعرون الناس
السبب يكن لم إذا أما عادلة. النتيجة يعتربون فإنهم مرشوًعا، سببًا وجدوا فإذا حدث، ملا

لالقتصاص. ُسبٍل عن ويبحثون انفعالية، مواقف يتخذون األفراد فإن مقبوًال،
عملية وضع مع األسعار، عىل وميسيك روت نموذج يطبِّق هنا املقرتح النموذج
والسلطة. الثقة تأثري وإضافة االجتماعية، املعايري إطار يف املنصف السعر قرار اتخاذ
الشخصية للعدالة املستهلك بتصور (1-3 الشكل (انظر العادل السعر نموذج ويبدأ

للسعر.
رشاء عملية إىل فسينتقل الشخيص، املستوى عىل عادل السعر أن املستهلك ارتأى إذا
بالضيق، املستهلك فسيشعر الشخيص، املستوى عىل جائًرا السعر كان إذا أما السلعة.
فسيعيد إيجابيٍّا، عليها حكمه كان إذا للسعر. االجتماعية العدالة يف التفكري إىل ويتجه
فسيشعر سلبيٍّا، االجتماعية العدالة عىل حكمه كان إذا لكن الشخصية، العدالة يف التفكري
«سلطة» ب فعله ردة حدَّة وتتأثر املسئول. الشخص عقاب إىل ويتجه بالغضب، املستهلك

البائع. يف «ثقته» وكذلك البائع،
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ا&عاي# االجتماعية

الثقة والسلطة

العدالة الشخصية

الضيق الشديد

الغضب

العقاب

العدالة االجتماعية

العملية

+

+

–

النتائج–
العزو

العادل. السعر نموذج :1-3 شكل

الشخصية العدالة

وحسب للسعر، اإلدراكي التقييم هو املستهلك لدى العدالة العتبارات املبدئي الباعث إن
يتوقعون، مثلما يكون أن ينبغي السعر أن املستهلكون يعتقد االجتماعي، املعيار منظور
يتفق عندما يتوقعون. مثلما تكونا أن ينبغي عرضه وكيفية السعر تحديد كيفية وأن
حاجة توجد وال الشخيص، املستوى عىل عادًال املستهلك يراه االجتماعية، واملعايري السعر
عىل عادلة النتيجة تكن لم إن لكن للسعر، االجتماعية العدالة عىل حكًما إصداره إىل

الشديد. بالضيق املستهلك فسيشعر الشخيص املستوى
«التنافر املتوقعة غري النتائج فيه املتسببة الشديد الضيق عىل فستنجر ليون أطلق
السابقة، اعتقاداتك مع الواقع يتوافق ال عندما يأتيك التي املزعج الشعور إنه املعريف».2
الفصل) هذا نهاية يف الطالء» تبيع الطريان رشكات كانت «لو (انظر املعايري. فيها بما
حجم مع طرديٍّا تتناسب الحافز هذا وقوة حل، إيجاد إىل الناس يدفع اإلزعاج وهذا

التنافر.
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هو كما فيه ُمباَلغ ثمن وهو دوالر، ١٫٥٠ وثمنها حلوى، قطعة تشرتي أنك مثًال َهْب
إن أخرى: مرة وتفكر ترجع لكن صارخ!» بشكل جائر «هذا نفسك: يف فتقول واضح،
مشابهة أسعاًرا طالعت أنك تذكُّر وبإمكانك توقعت، عما دوالر ٠٫٢٥ تتعدى ال الزيادة
من قليل سوى لك يسبب ال فهو لك؛ كبرية مفاجأة السعر هذا فليس ثَمَّ ومن املايض؛ يف
يهم «ال نفسك: يف وتقول قويٍّا، ليس السعر عن الناجم املعريف التنافر فإن ولذا، الضيق؛

بها؟» وأستمتع الحلوى أشرتي ال ِلَم ال! أو جائًرا السعر كان إذا
جديدة. رياضية سيارة رشاء تريد — سايل عليها لنطلق — سيدة ل تأمَّ املقابل، ويف
توجهت عندما لكن دوالر، ٣٥٠٠٠ تبلغ أسعاًرا تطرح مغرية إعالنات سايل طالعت
ما عىل كثريًا يزيد ما وهو دوالر، ٤٥٠٠٠ كان الفعيل السعر أن حنقها أثار للتاجر،
شعورها مقدار وينجم شديد؛ وضيق معريف تنافر إىل الشاسع البون هذا ويؤدي توقعت!

السابقة. توقعاتها عن الشديد بالضيق
أن فيمكن يتوقعه، ما عىل يعتمد املستهلك لها يتعرض التي الضغوط مقدار وألن
سايل رأت فبينما نفسه، السعر إزاء االختالف تمام مختلفة استجابات لعميلني تكون
٥٠٠٠٠ السعر يكون أن توقع آخر شخًصا فإن جائر، دوالر ٤٥٠٠٠ البالغ السعر أن

عظيم. سعر ٤٥٠٠٠ أن سيعتقد دوالر
أملَّت التي الضغوط تقليل بإمكانها فإن امُلحبَطة، السيارة مشرتية سايل، حالة يف
سعر ٤٥٠٠٠» أن تقرر أن باستطاعتها لشعورها.3 أفضت التي أفكارها بتغيري بها،
مسئول بها يخربها كان ما تحديًدا هي الفكرة هذه أن (تصادف الواقع.» يف باهظ غري

املبيعات).
رياضية، لسيارة يل حاجة «ال فتقول: اتخاذه، تنوي الذي اإلجراء تغيري يمكنها أو
املرتفع السعر كان إذا فيما التفكري يمكنها أو أكثر.» عملية الهجينة السيارة ستكون

االجتماعية. للعدالة املجتمع ومقياس يتفق

االجتماعية العدالة

النتيجة، عدالة األوىل تتضمن خطوتني: من عملية االجتماعية العدالة تحديد يمثل
إىل أفضت التي العملية عدالة تتضمن الثانية الخطوة فإن النتيجة هذه غابت وإن
التوزيعية»5 «العدالة االجتماعية: العدالة من الجانبني هذين عىل يُطلق النتيجة.4

االجتماعية. املعايري عىل العدالة من النوعان هذان ويعتمد اإلجرائية».6 و«العدالة
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املنافع أن عىل ينص والذي اإلنصاف»، «معيار هو التوزيعية للعدالة األويلُّ املعيار
القول يف واضحة والفكرة الجهد). (أو التكاليف مع تتناسب أن ينبغي االقتصادية
املأثور؛ القول عىل آخر معنًى يضفي االجتماعي املعيار لكن فيه.» ثمنه «الغايل املأثور:
املعيار هو االعتقاد وهذا تدفع، ما لقاء مكافئ عىل تحصل أن ينبغي أنك تعتقد حيث
بالصاع.» «الصاع باليشء»، «اليشء باملثل:7 املعاملة باسم املعروف الجامع االجتماعي

اإلنصاف. مبدأ إىل تستند املقايضة كانت إْن البداية يف فكرت لقد سايل، إىل نعود
ستدفعها؟ التي النقود قيمتها تكافئ سيارة عىل تحصل هل دوالر ٤٥٠٠٠ مبلغ فلقاء
عملية وسرتتيض عادل أنه السعر عىل حكمها فسيكون باإليجاب، اإلجابة كانت إذا

الرشاء.
يمكنها ال السيارة تعجبها ما قدر فعىل غامًضا؛ املوقف وجدت أنها الظن أغلب لكن
ملعرفة ستسعى أنها املرجح فمن لذلك، ونتيجة رابحة؛ الصفقة كانت إذا مما التأكد

املدير. مقابلة فتطلب السعر، تحدد كيف
الرصف: سعر يف تغريُّ حدوث بسبب السعر زيادة إىل اضطروا أنهم املدير لها يرشح
أن سايل فتستنتج أكثر، الواردات تكلِّف ثَمَّ ومن األجنبية؛ العمالت أمام أُضِعف فالدوالر
أن للرشكات ينبغي إنه يقول اجتماعي معيار ثمة مرشوع. سبب ألنه اجتماعيٍّا عادل هذا
املرتفع السعر السيدة تقبل قد وعليه، تتحملها؛ التي التكاليف عىل بناءً أسعارها تحدد

املبلغ. ل تحمُّ تستطيع أنها افرتاض عىل … الرشاء عملية وتُتم عادل كسعر
بوقت الدوالر سعر انخفاض قبل استريادها تم السيارة أن اكتشفت أنها َهْب لكن
املعيار بخرق تكتِف لم الرشكة أن سيعني وهذا يكذب، املدير أن حينها فتستنتج طويل،
الكذب. يحظر الذي االجتماعي املعيار بل العادل، بالتسعري يقيض الذي االجتماعي

غضبًا. وستستشيط اجتماعيٍّا، وكذا شخصيٍّا جائر السعر بأن حكًما سايل ستُصدر
(«لست طفيف: تربُّم سوى املرتفع السعر حيال املبدئي سايل فعل رد يكن لم
لست أنا («اآلن ثائرتُها: ثارت املدير كذب اكتشفت أن بعد لكن السعر!») هذا عن راضية

غضبًا!») أستشيط بل فحسب، متضايقة
الظن فأغلب اجتماعيني، معيارين خرق املدير أن بما ستفرتض أنها املرجح من
القذرة. بأرباحهم إال يعبَئون ال املخادعون «هؤالء قائلًة: وتفكر أخرى. معايري خرق أنه
مربًرا ثمة بأن تشعر هي بل فحسب غضبًا تستشط لم منهم!»8 سأنتقم وليكن!
األخيار كل يقبلها اجتماعية بمعايري مدعومة غضبتها أن سايل تشعر لغضبتها. أخالقيٍّا

عواقبه. لغضبها وسيكون والعاقلني،
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العقاب. إىل العادل السعر نموذج يف للظلم بالتعرض حكم عن الناجم الغضب يؤدي
موقٍف واتخاذ السيارة، سايل رشاء عدم يف ويتمثل فحسب، سلبيٍّا العقاب يكون ربما
تقديم يف ويتمثل أيًضا، نشًطا العقاب يكون ربما لكن البائع.9 من مستشيط عدائي
إجراء اتخاذ وربما أخرى،10 رشكة مع التعامل أو أصدقائها، إىل أو الرشكة إىل شكوى

قانوني.

والسلطة الثقة

بالفعل ن كوَّ قد كان إذا ما عىل واالجتماعي الشخيص الظلم إزاء املستهلك فعل رد يعتمد
حلقة يف اآلخر مع أحدهما يتفاعال أن والثقة للغضب يمكن ال. أم البائع مع ثقة عالقة
املستقبلية؛ الثقة من ينتقص أن يمكن االجتماعي الظلم عن الناجم فالغضب مفرغة:
أيًضا تكون أن يمكن الحلقة لكن فيه. مشكوًكا أمًرا العدالة يجعل بدوره الذي األمر
قوامها سمعة للبائع كان إذا الغضب. مفعول من تخفض أن لها السابقة فالثقة الة؛ فعَّ
الناتجة غضبته وستخفُّ النية،11 حسن املستهلك فيه فسيفرتض املعامالت، يف النزاهة

أصدره. الذي االجتماعي الظلم حكم عن
استعداًدا أكثر فسيكونون البائع، يف وكذا النظام، يف يثقون املستهلكون كان وإذا
املستويني عىل اليشء بعض جائًرا وجدوه إذا وحتى مرشوع. كسعر السعر لقبول
السعر اعترب إذا ولكن سيقل. بالغضب شعورهم أن املرجح فمن واالجتماعي، الشخيص
وسيزدادون كربى، خيانة ثقتهم خان قد البائع أن يشعرون فقد فادح، حد إىل جائًرا

غضب. عىل غضبًا
تؤثِّر إذ واالجتماعية؛ الشخصية العدالة إزاء االستجابة عىل تؤثِّر كالثقة، السلطة،
املستهلكني إن بالعدالة. املتعلقة الشواغل إزاء املستهلك بتوعية االجتماعية العدالة عىل
موقفهم يستغلُّون قد الذين البائعني من للحذر يتحفزون حيلتهم بقلة يشعرون الذين
املستهلكني منظور من ظلًما اعتُِرب ما إزاء موقف اتخاذ وقت يحني عندما لكن الضعيف،
يضطرون صحي بتأمني يتمتعون ال الذين فاملرىض لإلذعان؛ يضطرون فربما الضعفاء؛
فهم السعر، إزاء بالظلم شعورهم مدى يهم ال بلغت. مهما عالجهم تكاليف دفع إىل
املتسلطة الرشكة سيكرهون لكنهم بديًال، يملكون ال ألنهم العالج؛ رشاء عىل مجربون

الظلم. هذا بمثل ترصفت التي
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الفصل موجز

يشعرون فإنهم الشخيص، املستوى عىل جائًرا ويعتربونه السعر املستهلكون يقيِّم عندما
العدالة لتحري سيتحركون أنهم إىل العادل السعر نموذج يشري الشديد. بالضيق
بها تحدَّد التي والعملية جائر، أنه السعر عىل حكمهم كان فإن للسعر. االجتماعية
بل فحسب، باالنزعاج يشعروا لن غضبتهم. فستزداد كالهما، أو مجحفة، أنها السعر
كل القادمة التسعة الفصول سترشح لالنتقام. جهًدا وسيبذلون غضبًا، سيستشيطون

االجتماعية. املعايري بإطار بدءًا أكرب، بتفصيل النموذج خطوات من خطوة

تعريفات

بيانيٍّا. شكًال يتخذ ما وغالبًا األفكار، ارتباط لكيفية مبسط تمثيل النموذج:

الطفيف. الحنق أو االنزعاج أو اإلحباط مشاعر من تتشكل سلبية انفعالية حالة الشديد: الضيق

واالستياء واالتقاد الثورة مشاعر من تتكون العدائية، بالغة سلبية انفعالية حالة الغضب:
لآلخرين. والتحفز

ذلك. يريدون ال عندما حتى يفعلوه، أن تريدهم بما يقومون اآلخرين جعل عىل القدرة السلطة:

السلطة لديهم تكون عندما حتى مصلحتك لتحقيق سيترصف آخر شخًصا بأن االعتقاد الثقة:
الستغاللك.

السابقة. بالتوقعات الواقع اصطدام عن الناجم االنزعاج املعريف: التنافر

بها ينبغي التي الكيفية تُميل التي االجتماعية املعايري مع النتيجة تتفق عندما التوزيعية: العدالة
األسعار. تعيني أو السلع تخصيص

أن ينبغي التي الكيفية تُميل التي االجتماعية املعايري مع ما عملية تتفق عندما اإلجرائية: العدالة
املواقف. مختلف يف الناس بها يترصف

عليه. تحصل ما قيمة يكافئ أن ينبغي تدفعه ما بأن القائلة القاعدة اإلنصاف: معيار

الطالء تبيع الطريان كانترشكات لو

للطالء. بينت يونايتد متجر إىل العميل يصل

لديكم؟ الطالء ِبَكم الخري! مساء العميل:
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سيدي. يا سعر من أكثر لدينا املوظف:
السعر؟ يتوقف عالَم العميل:

الواقع. يف العوامل من كثري عىل املوظف:
األسعار! متوسط عىل أطلعني حسنًا، العميل:

ولدينا الواحد، للجالون دوالرات ٩ سعر أدنى إجابته! تصعب سؤال هذا املوظف:
للجالون. دوالر ٢٠٠ أقصاها مختلًفا سعًرا ١٥٠
الطالء؟ حيث من بينها الفارق ما العميل:

ذاته. الطالء كلها فارق، أي يوجد ال املوظف:
دوالرات. ٩ ثمنه يبلغ الذي الطالء من بعًضا أريد حسنًا، العميل:

استخدام تنوي متى عليك. أسئلة بضعة طرح أريد أوًال لكن كذلك، وهو املوظف:
الطالء؟

عطلتي. يوم إنه غًدا، منزيل طالء أود العميل:
سيدي! يا دوالر ٢٠٠ غًدا لالستخدام املخصص الطالء سعر املوظف:

٩ قيمته تبلغ الذي عىل أحصل لكي الطالء استخدام يل سيتسنَّى متى العميل:
دوالرات؟

الطالء بدء عىل املوافقة عليك سيكون لكن أسابيع، ثالثة بعد سيكون هذا املوظف:
األقل. عىل األحد يوم حتى الطالء يف وتستمر األسبوع، ذاك من الجمعة يوم قبل

تمازحني! أنك بد ال ماذا؟ العميل:
الطالء وجود من التأكد عيلَّ سيتعني سيدي! يا عملنا يف للمزاح مجال ال املوظف:

لك. بيعه من أتمكن أن قبل
بالطالء! حافلة رفوف خلفك إياه؟ بيعي إمكانية من بالتأكد تعني ماذا العميل:

هنا! من رؤيتها يمكنني
تريد، الذي الطالء يكون ربما لنا. إتاحته تعني ال سيدي يا الطالء رؤيتك املوظف:
ارتفع لقد أوه! األسبوع. نهاية عطالت يف الجالونات من معني عدد سوى نبيع ال لكننا

دوالرات. التسعة ذي الطالء من لدينا يعد لم . للتوِّ دوالًرا ١٢ إىل الجالون سعر
نتحدث؟ بينما ارتفع السعر أن تعني هل العميل:

لم أنك وبما يوميٍّا؛ املرات آالف والقواعد األسعار نغري إننا سيدي! يا نعم املوظف:
عملية تبارش أن سيدي يا عليك أقرتح السعر. تغيري قررنا فقد بالطالء، متجرنا تغادر

تريد؟ جالونًا كم الرشاء.
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ستة أشرتي أن ينبغي ربما جالونات. خمسة ربما تحديًدا، أعرف ال العميل:
يكفي. ما وجود من أتأكد حتى جالونات

فستكون تستخدمه ولم طالءً اشرتيت إذا ذلك. يمكنك ال سيدي، يا ال املوظف:
حوزتك. يف الذي الطالء مصادرة وإمكانية لجزاءات عرضًة

ماذا؟! العميل:
لدهان الطالء من يكفي ما لك نبيع أن يمكننا سيدي! يا أطلعتك كما املوظف:
أن قبل الدهان عن توقفت إذا لكن الشمالية، نومك وغرفة وردهتك وحمامك مطبخك

لدينا. التعريفات سياسة فستنتهك نومك، غرفة تدهن
ثمنه! لكم دفعت لقد كله؟ للطالء استخدامي أهمية ما العميل:

األمور. عليه تسري الذي النحو هو هذا سيدي! يا عصبيتك من فائدة ال املوظف:
لنا ستسبب تستخدمه، ال وعندما كله، الطالء ستستخدم أنك عىل بناءً خططنا نُعدُّ نحن

جمة. مشاكل
إىل الطالء أواصل لم إذا بي سينزل شديًدا عقابًا أن أفرتض جنون! هذا العميل:

السبت! ليلة بعد ما
سيحدث! ما هذا سيدي! يا نعم املوظف:

الطالء. لرشاء آخر متجر إىل سأذهب إذن! هكذا العميل:
عىل شكًرا ذاتها. القواعد وفق جميًعا نعمل سيدي! يا بيشء هذا ينفعك ال املوظف:

الجوية. خطوطنا عىل — الطالء أقصد — الطريان

هيس آل من بترصيح طباعته أعيدت
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املعايري

جميًعا! بذلك ونعلم خاطئ، هذا

الحساب، لدفع ذاتية خدمة نظاَم احتياجاتي منه أشرتي الذي الكبري املتجر مؤخًرا ثبَّت
كامريات توجد بالتأكيد الحساب. ودفع مشرتياتك أسعار بمسح بنفسك تقوم حيث

الصواب. ستفعل أنك يف يثق املتجر — النهاية يف — لكن للمراقبة،
من جديدة فصيلة عىل الجهاز يتعرف لم الجديد النظام أستخدم مرة أول يف
أدركت — طال الذي — انتظاري أثناء املساعدة. فطلبت مشرتياتي، ضمن كانت الشمام
ولم ذلك، أفعل لم لكني ثمنها، دفع دون وغادرت الشمامة أخذت لو أسهل سيكون كم

فحسب. الكامريات إىل السبب يرجع وال أيًضا. ذلك غريي يفعل
املتاجر خشيت مرة، ألول الحساب لدفع الذاتية الخدمة أنظمة تثبيت تم عندما
وخداع الخاصة مصلحتهم وتغليبهم للموقف العمالء استغالل من الكربى التجارية
انخفضت بل املتاجر، من الرسقة معدالت يف زيادة تحدث لم — فعليٍّا — لكن النظام.
من التحصيل موظفو يتمكن ولم للمتجر، به يدينون ما دفع العمالء واصل الواقع. يف
مصلحة تُكسبهم صفقات بعقد — األقل عىل يظنون كما — االجتماعي ُعرفهم مزاولة

أصدقائهم. مع خاصة
حتى الخاصة، مصلحتنا مع يتعارض قد هذا أن رغم السلع، ثمن يسدد أغلبنا
قواعد هي االجتماعية املعايري االجتماعية. املعايري هو والسبب ذلك. عىل نُجرب ال عندما
وكيف يحدث، أن ينبغي ال وما ينبغي ما علينا تُميل وهي عام، بوجه املقبولة املجتمع

نترصف. أن ينبغي ال أو ينبغي



السعر يف خطأ

ثَمَّ ومن االجتماعي. املعيار يشكِّل ما حول معنا يتفقون الجميع أن نظن ما عادة
أنفسنا نحن نتوقعه ما ليست إنها «مرشوعة». توقعات بل توقعات، مجرد املعايري ليست
كبري جزء إىل وتتحول صغاًرا، املعايري هذه نتعلم عموًما. املجتمع يتوقع ما بل فحسب،

اتباعها. عىل نُكره ال عندما حتى املعايري هذه نتبع أننا لدرجة منا،
الجوانب عىل بل وحده، للبضائع الفعيل السعر عىل االجتماعية املعايري تنطبق ال
يحدد أن ينبغي َمن مجانًا، طرحه ينبغي وما تسعريه ينبغي ما األسعار: من كلها األخرى
تحصيل ينبغي وما السعر، يف تضمينه ينبغي ما السعر، تحديد له ينبغي وكيف السعر
عىل االجتماعية املعايري تنطبق ثَمَّ ومن السعر؛ دفع ينبغي وكيف مقابله، إضايف سعر

العادل. السعر نموذج جوانب كل

التقادمية املعايري مقابل يف الوصفية املعايري

(انظر وتقادمية وصفية نوعان: للتسعري االجتماعية املعايري األول، الفصل يف ذكرنا كما
ثمن يبلغ أن نتوقع «طبيعي». كسلوك يُتوقع ما ر تصوِّ الوصفية املعايري 1.(1-4 الجدول
محل أكياس عىل نحصل أن ونتوقع تقريبًا، واحًدا دوالًرا الحجم كبرية الطماطم علبة
انتهاكات املستعملة. السلع سوق يف السعر عىل نساوم أن ونتوقع مقابل، دون البقالة
لكن الشخيص. املستوى عىل جائرة بأنها عليها نحكم وال متوقعة، غري الوصفية املعايري
األصيل السعر املستعملة السلع سوق يف البائع طلب فإن معتدل؛ املستهلك فعل رد

حياله. يغضب لن لكنه املستهلك يتفاجأ ربما للسلعة،

لألسعار. والتقادمية الوصفية االجتماعية املعايري :1-4 جدول

التقادمية االجتماعية املعايري الوصفية االجتماعية املعايري

خصم. عىل الدائمون العمالء يحصل أن ينبغي السنت. أعشار بتسعة الوقود أسعار تنتهي
إعصار. وقوع بعد املياه سعر يرتفع أن ينبغي ال مجانًا. املصاعد ر تُوفَّ

املنتج. جودة السعر يعكس أن ينبغي املزادات. يف الجميلة الفنون أعمال تُباع
قبل السعر عن كاملة معلومات إتاحة ينبغي

الرشاء.
نفسه. السعر الزبادي نكهات جميع تحمل
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التقادمية االجتماعية املعايري الوصفية االجتماعية املعايري

التكاليف. أساس عىل األسعار تحديد ينبغي البهارات. عىل دوج الهوت سعر يشتمل
أصدقائه. من املرء يرتبح أن ينبغي ال عن الحجم كبرية املنتجات كيلو سعر يقل

الحجم. قياسية

ينبغي ال وما ينبغي ما بل فحسب، طبيعيٍّا يتم ما إىل التقادمية املعايري تشري ال
خصًما يقدِّم أن للبائع ينبغي يشرتون. ما مقابل يدفعوا أن للمستهلكني ينبغي يتم. أن
الجدد. للعمالء تُتاح ال مزايا عىل سيحصلون الدائمون العمالء الكبرية. الرشاء لعمليات
املستوى عىل وحدك عليك ال جائرون، ألنهم عقابهم ون يتلقَّ التقادمية املعايري منتهكو

إجماًال. أيًضا املجتمع عىل بل الشخيص
املفروض بأن االعتقاد أي األخالقية؛ باالستقامة إحساٌس التقادمية املعايري يدعم
صحيحة املعايري هذه أن يتضمن ال وهذا أيًضا. صحيح بل فحسب طبيعيٍّا ليس بالتقادم
يف خاطئة أو صحيحة تُعترب إنها بل بعينه، مجرد أخالقي معيار حسب فعليٍّا خاطئة أو
ال عادل، بأنه الكتاب هذا يف شيئًا أصف فعندما (وعليه، بعينها. ثقافة يف معني موقف

عادًال.) «يُعترب» أو عادًال «يبدو» أنه سوى أقصد
لكن القوانني تسبق ما غالبًا «املعايري وواضحة. رسمية تقادمية معايري القوانني
املناهض االجتماعي املعيار ذلك: عىل مثال عليها.»2 وتعتمد وتصونها تدعمها القوانني
قانونًا وأصبح رسميٍّا، إطاًرا اآلن اكتسب الطبيعية الكوارث وقوع بعد األسعار لرفع

األعمال. هذه مثل يحظر

املعايري جدوى

غامضة قوة مرئي، غري رقيب بمثابة االجتماعية املعايري اعتُربت مىض، قرن مدار عىل
املعايري أن هو اليوم الشائع الرأي لكن نفعله.3 يشء كل يف وتتحكم األرجاء»، «يف تحوم
ومتَّبعو معايري4 صانعو أننا ويبدو إليها، نحتاج ألننا نخلقها نحن عقولنا. يف إال توجد ال
أن اآلخرين من ونتوقع أنفسنا، نحن نتبعها، التي املعايري نصنع نحن بالفطرة. معايري5

لنا. مهمة االجتماعية املعايري ألن األول املقام يف بذلك ونقوم باملثل، يتبعوها
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سيترصف التي بالكيفية التنبؤ عىل تساعدنا أنها من االجتماعية املعايري أهمية تنبع
التي بالكيفية التنبؤ طريق وعن ترصفاتنا. إزاء فعلهم رد سيكون وكيف اآلخرون، بها
والجهد، الوقت االجتماعية املعايري لنا ر توفِّ معينة، مواقف يف اآلخرون بها سيترصف
الجانب عىل القيادة فمثل نفسها، تلقاء من تُطبق ال القواعد لكن النفيس. الضغط وكذا
فالقواعد جميًعا، اآلخرون يتبعه عندما إال يتحقق ال املعيار اتباع فإن الطريق، من األيمن

ونفسيٍّا. يٍّا مادِّ ببعض؛ بعضنا االصطدام تقينا جمعيٍّا عليها املتفق
عىل تساعدنا ألنها االقتصادي؛ التبادل يف خاصة أهمية تحمل االجتماعية املعايري
نفرتض أن فلنا عليه، املنصوص السعر ندفع عندما املثال: سبيل عىل السلوك.6 تنسيق

نتوقع. بما البائع ويعلم ذلك، سوى نتوقع ال البضائع. سيسلمنا البائع أن بثقة
التجريبي: باملنهج يُعرف ما تقديم طريق عن القرار صنع االجتماعية املعايري ط تُبسِّ
املعيار باتِّباع اجتماعيٍّا.7 مقبولة قرارات التخاذ عملية، يسرية، رسيعة، وسيلة وهو
أو رسمية عمل بذلة ارتداء علينا كان إذا فيما كثريًا للتفكري لنا حاجة ال االجتماعي،
إزاء للحرية لنا حاجة ال القبول. سيلقى أيهما سابًقا نعرف إذ العمل؛ يف سباحة رداء
للتفكري لنا حاجة وال تلقائي. فاالختيار كريم؛ اآليس لتناول امللعقة أو الشوكة استخدام
واضحة. اجتماعيٍّا املقبولة فاإلجابة رسقتها؛ أم سلعة مقابل الدفع ينبغي كان إذا فيما
فهم يشيع ال عندما اضطراب. حدوث دون تحول ألنها كذلك مفيدة واملعايري
الرجال من يُتوقع كان املرأة، تحرير حركة قبل يترصفون. كيف الناس يعلم ال املعايري،
ذلك يعد لم الجنسني، بني املساواة طرح ومع أوًال، النساء تعُربها بحيث األبواب فتح
سيعُرب أيهم يدرون وال لبعض، بعضهم األبواب والنساء الرجال يفتح فاآلن قائًما؛ املعيار

املداخل. عند اضطراب حدوث والنتيجة أوًال.
املتَّبع املعيار كان كمثال: البقشيش دفع ولنتأمل التسعري، عىل نفسه األمر ينطبق
وضع فينبغي ساريًا، املعيار هذا يعد لم لكن الفاتورة، من املائة يف ١٥ دفع هو قديًما
يبلغ أخرى مدن ويف املائة، يف ١٥ املتوقع البقشيش املدن، بعض ففي جديد؛ معيار
املطاعم. يف اضطراب حدوث والنتيجة املائة، يف و٢٠ بل املائة يف ١٧٫٥ املتوقع البقشيش
فائدته تستمر ال فربما بعينها، زمنية مرحلة يف مفيًدا يكون قد املعيار أن ورغم
ممارسة وهي تسعة، أو بخمسة لتنتهي األسعار تحديد ذلك: عىل مثال الزمن. مدار عىل
عىل املوظفني إجبار أجل من متبعة كانت أنها هي املمارسة وراء القصة اليوم. شائعة
املتاجر وألن للعميل. الباقي إعطاء أجل من النقدية ماكينة فتح عىل البيع عملية تسجيل
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النقود. عىل االستيالء من املوظفون يتمكن لم البيع، بعمليات سجل بها كان حينها
املبارش، السحب وبطاقات االئتمان بطاقات خالل من البيع عمليات انتشار مع واليوم،
تسعة أو بخمسة تنتهي األسعار تزال ال لكن عملية، منفعة أي العادة لهذه يعد لم

للتسعري. اجتماعي كمعيار
وتبسيط بالسلوك، التنبؤ يف مفيدة تكون أن يمكن االجتماعية املعايري أن رغم
لنأخذ بالرضورة. فاعلة املعايري أن هذا يعني فال االلتباس، وتجنب القرارات اتخاذ
ويضعه السعر البائع د يحدِّ أن املتحدة الواليات يف املعيار كمثال: السعر تحديد مسألة
يف يحدث كما السعر مساومة من أفضل الطريقة هذه إن قال من لكن بطاقة، عىل
أن إىل — االقتصاد يف نوبل جائزة عىل الحاصل — نورث دوجالس وانتهى الهند؟
بالرضورة) بالكفاءة تتسم ال (لكنها مستقرة «بنية إقامة عىل تساعد االجتماعية املعايري

البرشية.»8 للتفاعالت

االجتماعي مقابل يف األناني

االجتماعية املعايري بدور مؤخًرا مهتمني أصبحوا — نورث بخالف — األكاديميني من كثري
اجتماع10 وعلماء نفس9 علماء ثمة االقتصاد، خرباء جانب وإىل االقتصادي، النظام يف
لهؤالء األسايس والشاغل سياسة.14 وعلماء تسويق13 وخرباء ومحامون12 وفالسفة11
يف أما الشخصية. املصلحة تقيِّد أم تعزِّز املعايري كانت إذا ما هو املتنوعني األكاديميني
رشعية، األنانية أفعالهم إكساب أجل من املعايري الناس يستغلُّ فهل االقتصادي، التبادل

األنانية؟ األفعال عن تثنيهم املعيار تقييدات أن أم
لتبادل املجرد السياق يف أنه إىل يذهبون الذين األكاديميون األول الرأَي يؤيد
إن الباحثون هؤالء يقول االنتهازية.15 هو الوحيد االجتماعي املعيار يكون املستهلك،
يتيح ال ما والتجرد األمد ِقرص من تبلغ املستهلك سوق يف والبائع املشرتي بني التفاعالت
أن يؤكدون الذين النفس علماء بعُض الرأَي هذا يؤيد االجتماعية. املعايري ن لتكوُّ فرصة

أسايس.16 اجتماعي معيار هو الخاصة ملصلحته املرء ف ترصُّ
يكون طاٍغ.17 دافع — املستهلك تبادل سياق يف — بالتأكيد هي الشخصية املصلحة
والسعر البائع، مكسب هي املشرتي فخسارة صفري؛ مجموع ذات صفقة السعر تحديد
أحدهما. ينترص حتى الطرفني كال يتصارع ثَمَّ ومن للبائع. أقل ربح هو للمستهلك األقل
يف الشائعة األمد طويلة العالقات يف تأثري االجتماعية للمعايري يكون أن يمكن أنه ورغم
املستهلك. تبادل يف املعايري تؤديه الذي الدور يف البعض يتشكك الرشكات، بني التبادل
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املعايري أن يزعمان اللذان السياسة، عاملا ديل،18 وبول جورتس جاري اإلجابة يقدِّم
وهي التعاونية، املعايري مختلفة: أنواع ثالثة لها املعايري لكن العالقات، جميع تتخلل
القرسية املعايري األمد. طويلة العمل عالقات يف تنشأ التي االجتماعية املصلحة معايري
الضعاف. مورديها عىل مارت وول مثل الضخمة الرشكات تفرضها التي املصلحة ذاتية
الالمركزية املعايري هذه املستهلك. تبادل عىل تنطبق التي فهي الالمركزية املعايري أما
املستهلكني، من والكثري الكثري من املتنوعة العقوبات خالل من للرتبح البائع سعي تقيِّد
للرسقة املصلحة ذاتية املشرتين مساعي تقيِّد أنها كما باستقاللية. يترصفون الذين

خلسة.
تقيِّد املستهلك تبادل يف اجتماعية ملعايري فعليٍّا وجوًدا ثمة أن الواضح من أنه رغم
الشخصية،19 للمصلحة انحياز وجود عىل أدلة أيًضا هناك فإن والبائع، املشرتي من كالٍّ
يعتقدوا أن املستهلكون اعتاد لذا عدًال؛ أكثر بالنفع علينا تعود التي النتائج نرى ما فعادة
من أكثر هو ما عىل يؤثِّر الذاتية للمصلحة االنحياز لكن أعدل. سعر هو األقل السعر أن
أو بالعدل حكم إصدار عند فيها نفكر التي املعايري عىل يؤثِّر إنه السعر، تقييم مجرد

بالظلم.
يقولون اآلخرين من أكرب جهًدا يبذلون أنهم يشعرون الذين العمال املثال: سبيل عىل
أجر عىل يزيد أجًرا ون سيتلقَّ ثَمَّ ومن إسهامهم؛ أساس عىل تُحدَّد أن ينبغي أجورهم إن
ينبغي الرواتب إن يقولون أقل جهًدا بذلوا أنهم يشعرون من لكن أقل، جهًدا بذلوا من
أساس عىل امُلحددة األجور من أعىل أجوًرا ون سيتلقَّ ثَمَّ ومن للجميع؛ متساوية تكون أن

اإلسهام.
املختلفة املعايري إن بيكياري كريستينا الفيلسوفة تقول املعايري، عن امللِهم كتابها يف
عىل بناءً الترصف هو املعيار يكون األحيان بعض ففي مختلفة،20 مواقف مصدرها
رشاء يف تفكرينا حالة ففي كذلك؛ املعيار يكون ال أخرى أحيان ويف الشخصية، املصلحة
مصلحتنا يخدم ذلك ألن األرخص؛ السلعة بالطبع سننتقي متطابقتني، سلعتني إحدى
مقابل ندفع مثًال: املجتمع، مصلحة يف يكون ما سننتقي أخرى حاالت يف لكن الشخصية،

الشخصية. مصلحتنا يخالف هذا كان إذا حتى البقالة بمحل نشرتي ما
التفاعل سيناريوهات عىل بناءً يتحدد بعينه موقف يف معني اجتماعي معيار واتباع
السيناريوهات هذه ل تفصِّ املواقف، من موقف ففي طفولتنا؛ يف نتعلمها التي االجتماعي
سبيل عىل إجرائها. وكيفية تنفيذها، وزمان معينة، بمهمة املضطلعني األشخاص معايري
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بالبخار، التنظيف محل يف ليس لكن املطعم يف بقشيش ترك هو الساري املعيار املثال:
الكبري. املتجر يف وليس املستعملة السلع سوق يف السعر عىل املساومة هو القائم واملعيار
املال املتجولون املمثلون يُمنَح حني يف الدخول قبل السينما تذكرة دفع هو القائم املعيار

عرضهم. بعد
أو كذلك يكون قد األمر لكن ذاتها، السيناريوهات تعلَّموا الجميع أن افرتاض اعتدنا
يفرض القائم املعيار أن يظنون البقالة محالِّ يف التحصيل موظفي فبعض يكون، ال قد
معيار ال شخيص معيار عليه يُطلق ما هذا أصدقائهم. من أقل نقوًدا لوا يحصِّ أن عليهم
الفعيل فاملعيار الجماعة؛ وليس فرد يتبنَّاه خصويص طابع ذو معيار وهو اجتماعي،
املتجر لصاحب أن الساري فاملعيار ثَمَّ ومن أصدقائه.21 من الرتبُّح للمرء ينبغي ال أنه
للموظفني ليس لكن ألصدقائه، خصًما يقدِّم أن — البيع من يربح الذي الشخص —

ذلك. يفعلوا أن بالساعة العاملني
اجتماعية معايري هي الشخصية معايريهم أن الناس يظن عندما املشكالت تنشأ
السهولة. بمنتهى هذا الفهم سوء يحدث أن يمكن باإلجماع. املجموعة وتؤيدها فعليٍّا
معايرينا مع اآلخرين اتفاق مدى تضخيم إىل يميل اإلنسان أن عىل الباحثون يطلعنا

الخصوصية.22
املتطرف اعتقد — املثال سبيل عىل — العرشين القرن سبعينيات إىل بالعودة
هوفمان» آلبي الشخصية «املعايري (انظر محمودة. بل ُمباحة، الرسقة أن هوفمان آبي
أقل نقوًدا الكبري باملتجر التحصيل موظف تحصيل أن وظن الفصل.) هذا نهاية يف
معياره أن إال الرأي، يوافقونه الناس أغلب أن مقتنًعا وكان مقبول، أمر أصدقائه من
مقبوًال معياًرا يكن لم أيديهم إليه تصل ما أيٍّا تِرسق أن لها الناس بأن القائل الشخيص

اجتماعيٍّا.

املعايري نشأة

العام التوافق ينشأ اجتماعيٍّا، معياًرا يشكِّل ما حول مشوهة أفكار للناس كان إن حتى
البقالة أكياس املتحدة الواليات يف املثال: سبيل عىل بأخرى. أو بطريقة املجتمع داخل
أما السعر، إىل املبيعات رضائب األمريكيون يضيف أملانيا. يف كذلك ليست لكنها مجانية،
املعايري عىل التوافق مجتمع كل يف نشأ فقد ثَمَّ ومن السعر. يف فيشملونها األوروبيون

ما. بطريقة للتسعري االجتماعية
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عىل للتفوق سعيهم يف — للبائعني يمكن فمثًال: عمًدا، املعايري تبدأ ما أحيانًا
وانترشت ذاعت فإن مختلفة، تسعريية سياسات تجربة — أنفسهم بتمييز منافسيهم

معايري. إىل تتطور أن املمكن فمن السياسات، هذه
ال األسعار أن لتُبدي سنتات دون بالدوالر قائمتها بنود املْرتَفة املطاعم اآلن ر تسعِّ
عىل وتنوراتها النسائية البذالت جواكت اآلن يبيعون التجزئة وتجار معينًا. نسًقا تتبع
رسم اآلن ولندن أوسلو مثل مدن وتفرض السيدات. مقاسات مختلف تريض كي حدة؛
بصدد التسوق ومراكز االزدحام. بتقليل الحياة جودة لتحسني السيارات؛ عىل دخول
— جديدة بفكرة املشرتون أُعجب إن أرباحها. لتعزيز السيارات ركن عىل رسوم فرض

الوقت. بمرور معيار إىل تتحول أن يمكن — بشدة عليها يعرتضوا لم األقل عىل أو
التسعري معايري تتكون الصدفة. بمحض االجتماعية املعايري تنشأ أخرى، حاالت يف
العديدة «اإلجراءات تكرار ويعززها املتكررة، لألفعال والخطأ التجربة خالل من العرضية

ثقافيٍّا. وتُنقل الزمن بمرور تتطور إنها اليومية.»23 حياتنا يف تافهة تبدو التي
أو بطريقة املفيد النمط عىل ويستقرون مختلفة سلوكية أنماًطا الناس يجرب
سواء الطريق، من واحد جانب عىل القيادة للجميع املفيد من املثال: سبيل عىل بأخرى.
أنها يبدو لكن املعايري، لهذه سبب ما وقٍت يف يوجد كان ربما األيرس. أو األيمن كان
طبيعي. بشكل األمور بها تتم التي للطريقة وصفية معايري إىل لتتحول مصادفة نشأت
معايري إىل تتحول أن يمكن بحيث الوقت بمرور ترتسخ أن الوصفية للمعايري
املبدئي، للفعل السبب كان «أيٍّا هورن: كريستني االجتماع عاملة ترشح وكما تقادمية،
ويصري بالرضورة.»24 بإحساس السلوك يقرتن ذاته، السلوك يف كثريون يشرتك عندما

يكون. أن ينبغي ما الكائن
ستينيات حتى بطاقات عىل تُكتَب األسعار تكن لم األسعار: بطاقة ذلك عىل مثال
الواقع، ويف تقادميٍّا. معياًرا اليوم باتت إنها حتى شائعة، أصبحت ثم عرش، التاسع القرن
األسعار بلصق الكبرية املتاجر جميع تلزم قوانني نيوجرييس مثل الواليات بعض يف اآلن

السلع. عىل
يصبح أن ويمكن وصفي، معيار إىل يتحول أن يمكن املتكرر السلوك أن ورغم
خْلع معايري. ستصبح السلوكية األنماط كل أن ذلك يعني فال تقادميٍّا، معياًرا بدوره
وليس تقادميٍّا، أو وصفيٍّا معياًرا ليس لكنه سلوكي، نمط حار الجو ألن قبعته املرء
ويف الحارة. األجواء يف القبعات اعتمار لون يفضِّ الناس بعض إن بل بالرضورة، متوقًعا

الواقع. يف تقادمي اجتماعي معيار بالكنيسة قبعته املرء خلع املقابل،
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اآلخرين عىل وإنما وحده، املرء عىل تؤثِّر ال االجتماعية املعايري أن هو الفارق
يف قبعته املرء خلع أما وحده، عليه يؤثِّر حار الجو ألن قبعته املرء خلع املجتمع. يف
سيتلقاها التي الجانبية النظرات بأرسها.25 املجموعة عىل تؤثِّر رمزية لفتة فهو الكنيسة

االجتماعي. املعيار انتهكوا أنهم عىل ستطلعهم كلها املصلِّني جماعة من املخالفون
أحد يلتفت ال الكنيسة، يف قبعاتهم ويخلعون االجتماعي باملعيار الناس يلتزم عندما
سيارة تشرتي أنك تخيَّل املثال: سبيل عىل املعيار. يُنتَهك عندما إال أحد ينتبه ال ذلك. إىل
دوالرات ١٠ أجرة سائق أعطيت أنك تخيَّل إضافيٍّا. مبلًغا تكلفك البطارية أن وتكتشف
إياك وإخبارهم بفندق نزولك تخيَّل الباقي. يُْعِطك ولم دوالرات ٦ تكلفت توصيلة مقابل

نقًدا. الدفع يقبلون ال أنهم
التي االجتماعية التسعري ملعايري انتهاكات ألنها مزعجة؛ ستكون األحداث هذه كل
سائق لك سيعيد وبالتأكيد البطارية، عىل السيارة سعر يشتمل املعتاد يف جميًعا. نعرفها
ويرى االجتماعية، املعايري هي تلك نقًدا. الدفع الفندق سيقبل وبالطبع الباقي، األجرة

جائرون. ينتهكونها الذين التجار وأن مرشوعة، حقوق أنها العمالء
الحاالت، بعض ويف اآلثم. منتهكها يُعاَقب االجتماعية، املعايري هذه تُنتهك عندما
التحصيل موظف سيفصلون املتجر فأصحاب سلبيٍّا، أو إيجابيٍّا املخالَف اآلخرون يعاِقب
بقشيًشا يرتك ال الذي الشخص يتجنبون أو أصدقائه، من البقالة تكاليف ل يحصِّ ال الذي

سخيٍّا.
يف استقرُّوا الذين والسويرسيني األملان ن (ُسالَّ داتش بنسلفانيا بجماعة عضو أي
للجماعة االجتماعية املعايري ينتهك عرش) والثامن عرش السابع القرنني يف بنسلفانيا
أو معه الطعام تناول أو إليه بالحديث ألحد يُسمح فال الجماعة؛ أفراد باقي يتجنبه
االجتماعية؛ املعايري تنتهك عندما الرشكات الناس يتجنب وباملثل، له. البيع أو منه الرشاء

القواعد. وفق تسري ال التي الرشكات يقاطعون فالعمالء
أسعار رفعت ألنها نيويورك مدينة يف السينما دور الجمهور قاطع املثال: سبيل عىل
كالين سميث جالكسو رشكة وُقوطعت دوالرات،26 ٩٫٥ إىل دوالرات ٨٫٥ من التذاكر
الدوائية املستحرضات تبيع آنذاك كانت التي الكندية الصيدليات إىل املبيعات أوقفت ألنها

لألمريكيني.27 مخفضة بأسعار
نرتكه. لم إن بالسوء سنشعر ألننا بقشيًشا فنرتك أنفسنا، نعاِقب أخرى حاالت ويف
سنشعر ألننا الكبري؛ املتجر نغادر ونحن الخدمة ذاتية التحصيل بماكينات النقود ندفع

داخليٍّا. املعايري انتهاكات عىل العقاب يكون الحاالت هذه يف ندفع. لم إن بالذنب
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الفصل موجز

مفهومة وهي معينة، مواقف أجل من مكتوبة غري سلوك قواعد هي االجتماعية املعايري
االجتماعية للمعايري املستهلك تبادل يف اتِّباعها. عىل املجموعة من إجماع وثمة ضمنًا،
ط وتبسِّ بالسلوك، تتنبأ وهي وتعززها، املشرتكة التوقعات تُريس إنها حيث من فائدتها،

البلبلة. من وتحدُّ القرارات، اتخاذ من
العواقب. فسيواجهون وإال االجتماعية املعايري اتِّباع عليهم بأن علم عىل البائعون
سننال بأننا علم عىل جميعنا يشرتون. ما مقابل الدفع عليهم بأن علم عىل املستهلكون
برشيحة خلسًة نتسلل ونحن أحدهم يضبطنا لم إذا وحتى املعايري، نتبع لم إذا العقاب
فهذا اجتماعيٍّا؛ معياًرا انتهكنا ألننا بالسوء سنشعر فإننا مقابلها، دفع دون كبرية لحم

بذلك. علم عىل جميًعا ونحن خطأ!

تعريفات

بالقائمة نبيذ زجاجة أرخص ثاني طلب مثًال: املشكالت؛ لحل عميل أسلوب التجريبي: املنهج
الدوام. عىل

الخاصة. ملصلحتك موقف استغالل االنتهازية:

سعر عىل املساومة مثًال: آلخر، خسارة أحدهم ربح يكون عندما صفري: مجموع ذات صفقة
مستعملة. سيارة

املعنية. األطراف ملصلحة قائمة عالقة داخل الناشئة القواعد التعاونية: املعايري

الخاصة. مصلحته لتعزيز أقوى شخص يفرضها قواعد القرسية: املعايري

أو اقتصاديٍّا كان سواء التبادل، لتسهيل الزمن بميض تنشأ سائدة قواعد الالمركزية: املعايري
اجتماعيٍّا.

عدًال. أكثر ينفعك ما أن التفكري إىل امليل الذاتية: للمصلحة االنحياز

إجراء كيفية مثًال: املالئمة؛ األحداث من سلسلة بالتقادم تفرض القواعد من مجموعة السيناريو:
املساومة. عملية

اآلخرون. بها سيترصف التي بالكيفية شخيص توقع الشخيص: املعيار

اجتماعي. معيار يدعمه ال الزمن، بميض يتكرر اعتيادي فعل السلوكي: النمط
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هوفمان آلبي الشخصية املعايري

تلك يف كبرية. يد حقيبة دون للتسوق الذهاب للسيدات ينبغي ال … الكبرية املتاجر
أنواع جميع نقل يمكن الصناديق، بها تتكدس التي تلك سيما ال املزدحمة، األجنحة
معطف داخل صغرية حقيبة خياطة يمكن اليد. حقيبة إىل التسوق عربة من السلع
ال املحالِّ فمراقبو املرايا، من تقلقوا ال مجهود. بأقل االختالس أجل من املطر من واٍق
وأفضل … الرخيصة بالسلع جيوبك تمأل وال انتقائيٍّا مشرتيًا كن أبًدا. إليها ينظرون
يمكن … املوظفني من موظف بمساعدة تكون الكربى الرسقة عمليات لتنفيذ وسيلة
حني يف بسيطة، بقيمة فاتورة ل وتسجِّ تحصيل موظفِة وظيفة عىل سيدة تحصل أن
تختلس تحصيل كموظفة تعمل سيدة أعرف … بالسلع لني محمَّ وأخواتها إخوانها يغادر

أسبوعيٍّا. دوالر ٥٠٠ عىل يزيد بما أطعمة
الكتاب»28 هذا ق «اْرسِ هوفمان آبي كتاب من مقتطف
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االنفعاالت

أَْمُقتُك! َلَكْم ظالم، من لَك يا

املائة!» يف ٢٠ أسعارها رفعت التي الرشكة … «سأقتل
رشكًة إن لها قيل قد كان أجريتها. بحثية دراسة يف شابة من الجملة هذه خرجت
الرشكة انتهاك أثار وقد مرشوع. سبب أي دون املائة يف ٢٠ بنسبة أسعارها رفعت ما

الحادة. االنفعالية استجابتها اجتماعي ملعيار
قدًرا يستدعي فالعدل عدل؛ ال ظلم، إزاء كانت االنفعالية االستجابة أن الحظ لكن
يف يتسبب ما هو الظلم إن السائد. املعيار بوصفه مقبول وهو االنفعال، من بسيًطا

االنفعايل. االنفجار
كتاب وصاحب والقانون النفس علم يف متخصص وهو — فينكل نورمان تحرَّى
«الجائرة» الخاتمة إن يقول وهو للظلم. االنفعالية االستجابة — العدالة عن مشهور
العواطف واستثارة «بالثبات تتسم العادلة/الجائرة املمارسات من متصلة لسلسلة

«العادلة».»1 للخاتمة يتسنَّى ال نحو عىل واألسبقية، والدوام
أو الشخصية العدالة معايري كانت إذا ما بحسب الظلم، إزاء االنفعال حدة تختلف
درجات بالرشح كار كريج الفيلسوف تناول وقد لالنتهاك. تعرضت التي هي االجتماعية
إىل العدالة م يقسِّ وهو الظلم، أنواع مختلف إزاء االنفعالية لالستجابة املختلفة الحدة
باإليجاب فيه أثَّر يشء حيال ما شخص «رأي الشخصية: للعدالة مشابه أولهما نوعني؛2

بالسلب.»3 أو
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شخيص، تفضيل أي اإليجابية؛ للمشاعر مقياس هي الشخصية فالعدالة وعليه،
مجموعة إزاء شخيص استياء أو حزن عن قليًال يزيد «يشء هو الشخيص والظلم
املعايري عىل الشخصية العدالة تقوم األول، الفصل يف رشحنا كما األحداث.»4 من معيَّنة
يسهل أن يُفرتض املتوقعة. التسعري وسياسات لألسعار معياًرا تمثل التي الوصفية
املعايري هذه وانتهاك طبيعي، بشكل البائعون يترصف أن ويُفَرتَض باألسعار، التنبؤ

شديًدا. ضيًقا يسبب
اعتماده حيث من االجتماعية للعدالة مشابه كار، كريج لدى العدالة من الثاني النوع
املعايري لهذه التجاوزات»5 أو االنتهاكات أو التعديات «بعض التقادمية. املعايري عىل
ما بتحديد االجتماعية للعدالة التقادمية املعايري تكتفي وال اجتماعيٍّا، جائًرا الفعل تجعل
هذه وانتهاكات يتم، أن ينبغي ال وما ينبغي ما أيًضا ولكن فحسب، طبيعي بشكل يتم

الثورة. تسبب املعايري

االنفعالية االستجابات سلسلة

يف الجائرة األسعار إزاء املتصاعدة االنفعالية االستجابات سلسلة بوضوح ظهرت
املشاركني أخربت املتحدة. الواليات يف عقدتُها التي األربعة النوعية األبحاث مجموعات
الفورية استجابتهم تختلف لم املائة. يف ٢٠ بنسبة زيد قد الخدمات إحدى ثمن أن
دهشتهم مبِدين اآلخرون وافق الرشكة. لقتل مستعدة كانت التي الشابة استجابة عن
«عرشون الشخيص: املستوى عىل جائًرا يُعترب مما املتوقع؛ من األعىل السعر من وتربُّمهم
عرشين بنسبة الزيادة «إن تضايقني»، املائة يف العرشين «زيادة سخيفة»، زيادة املائة يف

فيها.» ُمباَلغ املائة يف
ضيقهم النوعية األبحاث مجموعة يف املشاركون أبدى املائة، يف العرشين زيادة بسبب
ألنك الضيق «سيصيبك حينها»، بالضيق «سأشعر تكراًرا: تعليقاتهم أكثر كانت الشديد.
أََوَدك»، لتقيم الكايف املال تجني ال أنك ستشعر املادي، مستواك من أقل بأنك ستشعر
األمر هذا ألتقبل كنت «ما الزيادة»، بتلك سعيًدا «لست الزيادة»، هذه من محبط «أنا

كذلك!»
أسعارهم يزيدون «ِلَم «ولَِم؟»» يل: رد أول «سيكون الزيادة: لهذه تربيًرا طلبوا ثم
لزيادة بسبٍب إخباري أن «أعتقد للزيادة؟»، سببًا أعرف أن يل «هل املائة؟»، يف ٢٠ بنسبة

لها!» مربًرا سيُوِجد السعر
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كان السعر لزيادة مرشوعية التربيرات أكثر البحثية الرتكيز مجموعات اعتربته ما
السعر، بزيادة أسمع «عندما املعاملة: يف بالعدل يقيض الذي االجتماعي املعيار اإلنصاف،
إضافية قيمة أعطوك «إذا إضايفٍّ»، يشءٍ عىل سأحصل كنت إذا ملعرفة الفضول ينتابني
يوجد لم «إذا مربرة»، الزيادة فستكون الخدمات، من مزيًدا لك وقدموا نقودك، مقابل

الزيادة!» تستحق الخدمة أن أعتقد فال السعر، يف الزيادة يعوِّض ما
ينتهك فهذا تحسينها، دون الخدمة سعر من الرشكة تزيد أن اجتماعيٍّا املجحف من
باالنزعاج «أشعر غضبي»، يثري «هذا املشاركني: ثائرة أثار ما وهذا اإلنصاف. معيار
األسعار»، يف تالعب «هذا الرشكة»، من بالغدر «أشعر تماًما»، أتعرضلالستغالل وبأنني

أيًضا!» «وأنا حينها»، كثريًا «سأغضب
بوسعي كان «إذا الخدمة»، طلب يف أستمر «لن لالنتقام: االستعداد أهبة عىل وكانوا

عنه!» فسأتخىل املنتج هذا عن التخيل

االنفعالية االستجابات فصل

عىل األسعار. إطار يف االجتماعي للظلم االستجابة سوى تدرس لم السابقة األبحاث أغلب
يف نوبل جائزة عىل والحائز النفس عالم أجراها التي الفارقة الدراسة يف املثال: سبيل

التايل:6 السؤال املشاركني سألوا وزمالؤه، كانمان دانيال االقتصاد

التايل الصباح يف دوالًرا. ١٥ مقابل الجليد مجرفة يبيع للخردوات متجر
فضلك من دوالًرا. ٢٠ إىل املجرفة سعر املتجر رفع شديدة، ثلجية لعاصفة

ا. جدٍّ جائر جائر، مقبول، تماًما، عادل الفعل: هذا صنِّف

الجائر من أنه اعتربوا (١٠٧ عددهم (البالغ املشاركني من ٪٨٢» أن النتيجة كانت
ثلجية.»7 بعاصفة اقرتنت التي الطلب، يف األمد قصرية للزيادة الخردوات متجر استغالل
متنوعة، مجموعات يف إليها توصلوا التي النتائج أكد للدراسة وزمالئه كانمان تكرار
وجدوا املشاركني من املائة يف ٨٣ أن وأملانيا سويرسا يف أُجريت دراسة اكتشفت فقد
عىل عامة الحريصون التنفيذيون حتى جائرة.8 الثلجية العاصفة بعد السعر يف الزيادة
الزيادة أن منهم املائة يف ٧١ رأى أخرى، دراسة ففي الرأي؛ هذا يتبنون ربح، جني
السعر رفع عليه ينطوي الذي الشخيص الظلم تفصل لم الدراسات هذه أن إال جائرة.9

وحده.
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تناولها التي االجتماعية العدالة عن الشخصية العدالة لفصل ملحقة دراسة أجريُت
ذاته السؤال مجموعة سألُت العدالة، من النوعني هذين ولفصل بالدراسة. وزمالؤه كانمان
٨٦ وصف إذ دراسته؛ من كانمان بها خرج التي النتيجة وتكررت كانمان، طرحه الذي
وهذه جائرة، بأنها ثلجية عاصفة بعد الجليد مجرفة سعر زيادة املشاركني من املائة يف
مجموعة سألُت وحدها، للسعر الشخصية العدالة ولفصل االجتماعية. العدالة إىل إشارة

عاصفة. فيه ليس وقت يف املجارف سعر البائع رفع حال أفعالها ردود عن أخرى

سعر املتجر رفع دوالًرا. ١٥ مقابل الجليد مجرفة يبيع للخردوات متجر
مقبول، تماًما، عادل الفعل: هذا صنِّف فضلك من دوالًرا. ٢٠ إىل املجرفة

ا. جدٍّ جائر جائر،

جائًرا. السعر اعتربوا الذين للمشاركني املئوية النسب :1-5 جدول

الثلجية العاصفة مع
االجتماعي) املستوى عىل (جائرة

الثلجية العاصفة بدون
الشخيص) املستوى عىل (جائرة

السعر زيادة

٪١٢ ٪٨ دوالًرا ١٥ عند السعر ثبات
٪٦١ ٪٤٥ دوالًرا ١٧ إىل ١٥ من زيادة
٪٨٦ ٪٦٩ دوالًرا ٢٠ إىل ١٥ من زيادة

مما جائرة؛ أنها عىل السعر يف الزيادة املائة يف ٦٩ صنَّف ثلجية، عاصفة بدون
فيما الشخيص، املستوى عىل جائًرا ذاته حد يف السعر رفع اعتربوا املشاركني أن إىل يشري
ثلجية، عاصفة هبوب عند جائرة الزيادة املشاركني من أخرى املائة يف ١٧ نسبة اعتربت
اجتماعيٍّا. جائًرا يُعترب مما املستهلك؛ لحاجة استغالل العاصفة هبوب بعد السعر فرفع
أخرى مجموعات أعطيُت وحده، السعر تأثري عىل االختبارات من مزيد وإلجراء
دوالران قدرها بزيادة أخرى ومرة السعر، يف زيادة بدون مرة لكن نفسه، السيناريو
وحده، السعر إىل ه مردُّ بالظلم املشاركني أغلب شعور كان أخرى، ومرة فحسب.10 اثنان
بالظلم شعورهم من زاد الثلجية العاصفة هبوب بعد السعر لرفع االجتماعي الظلم لكن

.(1-5 الجدول (انظر كبري حد إىل
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االنفعالية االستجابات وظيفة

القرار اتخاذ أجل من رضورية واالجتماعي الشخيص للظلم االنفعالية االستجابات
عالم يروي داماسيو. أنطونيو األعصاب عالم عمل خالل من هذا ويتضح االقتصادي،
بمقدور كان النفيس. لالعتالل عالمات أية عليه تَبُْد لم عقليٍّا مريضسليم قصة األعصاب
مشكلة من يعاني كان لكنه االجتماعية، للمعايري مدرًكا وكان الحقائق، جمع املريض
الشهر يف تاريخان عليه ُعِرض عندما اعتالله واتضح قرارات. اتخاذ عن عاجًزا تجعله
يف فكَّر ذلك عن وعوًضا قرار، بلوغ من املريض يتمكن فلم التالية، زيارته ملوعد الالحق

لها: حرص ال بدائل

التاريخني: كال ولصالح ضد أسبابًا املريضيعدِّد أخذ نصفساعة، إىل يصل ملا
محتملة، جوية أحوال أو أخرى، ارتباطات من القرب أو سابقة، ارتباطات
مجرد بخصوص منطقيٍّ بنحو فيه يفكر أن للمرء يمكن تقريبًا يشء أي أو

تاريخ.11

مختلفة، اجتماعية مشاكل فيه ُطِرَحت اختباًرا اآلخرين داماسيو مرىض أحد أُعطَي
اإلجابات، هذه نتائج إىل إضافة مشكلة. كل عىل لإلجابة ممكنة طرًقا يقدِّم أن منه وُطلب
النتائج عىل التعرف من وتمكَّن الصحيحة، اإلجابات من كثرٍي اقرتاح من املريض تمكَّن

أفعل!»12 ماذا أعرف ال أزال ال النهاية «يف أضاف: لكنه منها، لكلٍّ املمكنة
كان قرار، بلوغ من املريضني تمكُّن عدم وراء السبب فإن داماسيو، يرشح كما
لكن بعقالنية، التفكري يستطيع كالهما كان باملخ. إصابات بسبب العواطف إىل افتقارهم

القرار. أساسه عىل ليتخذا عاطفي أساس لديهما يكن لم
لتمييز رضورية والعواطف قرارات، إىل للوصول يكفي ال وحده املنطقي التفكري
يجب والعواطف املنطق أن إىل داماسيو يذهب الخطأ. من والصواب السيئ، من الجيد
أقىص له ستحقق التي املستقبلية الخطط إعداد املرء يستطيع فقط حينها مًعا. يعمال أن

التخطيط. لهم يتسنَّى ال العواطف إىل يفتقرون ومن البقاء، أجل من استفادة
فعىل االقتصادي؛ القرار التخاذ التقليدي املنهج يف حاًرضا العواطف دور يكن لم
عىل بناءً القرارات ويتخذون باملنطق، الناس يتحىل أن يُفرتض السعر، تقييم مستوى
اجتماعي معيار ذاتها حد يف والعقالنية عقالني، فعل فهذا وحدها، الخاصة مصالحهم
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تسيطر انفعاالتنا ندع و«أال جأشنا» رباطة عىل «نحافظ بأن نُنصح االقتصادي. للتبادل
باتخاذ يرض أن أحيانًا يمكن بالعاطفية املرء اتصاف أن يوضح داماسيو لكن علينا.»

مدمًرا. يكون أن فيمكن للعاطفة افتقاره أما القرار،
فاملرىض اتباعها؛ وكذلك االجتماعية، املعايري تعلُّم أجل من رضورية العواطف
كانوا وملا مطلًقا، االجتماعية املعايري يتعلمون ال مبكرة سن يف االنفعال يمكنهم ال الذين
معياًرا النتهاكهم يعاَقبون عندما انفعالية استجابة إصدار عىل قدرة أي إىل يفتقرون
املعيار. يشكِّل ملا ذكريات أي يخزِّنون ال فإنهم إياه، التباعهم يُمتدحون أو اجتماعيٍّا،
الحياة من متقدمة مرحلة يف عواطفهم إىل الوصول عىل القدرة يفقدون الذين املرىض
هؤالء أن غرو وال التباعها، الضمري بوخز يشعرون ال لكنهم االجتماعية املعايري يعرفون

واآلخرين.13 املحالِّ رسقة عنهم معروف املرىض
معيار كل ألن االجتماعية؛ املعايري يطبِّق املرء كان إذا ما عىل كذلك العواطف تؤثِّر
املعيار اتباع أن إىل البطاقات هذه وتشري عاطفية، بطاقة بمثابة أنه يُعتقد بما يتصل
أمازون موقع كان إذا ما بأهمية نشعر البطاقات، هذه ونتيجة أهميته. له أمر االجتماعي
تستخدم أن الرضوري من أنه ونعتقد األشخاص، مختلف من مختلفًة مبالغ ل يحصِّ
أن ينبغي أنه ونرى قراءتها، لتيسري إعالناتها يف كبرية كتابة خطوط املحمول رشكات

معقولة. الطريان رشكات أسعار كانت إذا بما نهتم
فرض مذمومة، الرسقة مختلفٍة: أفعاٍل مقبولية إىل العاطفية البطاقات تشري كما
عىل وبناءً ذلك. إىل وما مذموم، الفقراء استغالل محمود، الجميع عىل ذاته السعر
وقتًا يستغرقون فال السعر، بشأن حدس العمالء لدى يتكون العاطفية، البطاقات هذه
أم عادلة خاطئة، أم صحيحة التسعري سياسة أو السعر كان إذا ما عىل منطقيٍّا لإلجابة

لحظتها. يف ذلك يدركون إنهم جائرة.

الفصل موجز

السعر املستهلك اعترب إذا االقتصادي. القرار صنع من العاطفي الجانب العدالة تمثل
عن للبحث الدافع لديه وسيكون شديد، بضيق فسيشعر الشخيص، املستوى عىل جائًرا
ال، أم اجتماعية عدالة تربره الشخيص املستوى عىل الظلم كان إذا ما وسيتحقق السبب،
السبب كان إذا أما الرشاء، عملية إتمام فسيقرر اجتماعيٍّا، عادل السبب أن اكتشف فإن
غري بشكل ثائرته وستثور ضيق، عىل ضيًقا فسيزداد االجتماعي، املستوى عىل جائًرا
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وأنا عادًال لست «أنت تفكري: دون لك سيقول الحس، مفِرط الصغري وكالطفل معقول.
أكرهك!»

تعريفات

العقل. من ال العواطف من أي معرفيٍّا؛ ال ذاتيٍّا ينشأ قوي شعور العاطفة:

١٠ إىل ٦ جمع يجري وفيه السوقية، األبحاث أساليب من أسلوب البحثية: الرتكيز مجموعة
وسيط. وجود يف أفكارهم ملشاركة مًعا مستهلكني

عىل ال االستدالل عىل تقوم أن ينبغي االقتصادية القرارات بأن القائلة القاعدة العقالنية: معيار
الرئييس. الباعث هي الذاتية املصلحة وتُعترب العواطف،

املعايري مثل باملعتقدات «سيئ» أو «جيد» مثل املتكونة املشاعر ربط االنفعالية: البطاقة
االجتماعية.
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السادس الفصل

التوقعات

احتيايل! سعر هذا

جديد اٍن سخَّ تركيب أن وعلمت العمل، عن املياه ان سخَّ تعطَّل الصباح! هذا ُصدمت
دوالًرا، ٢٥٠ حوايل املياه سخان يتكلف أن أتوقع كنت ظلم! هذا دوالًرا. ٧٥٠ سيتكلف

أمثال! الثالثة ليس لكن التضخم، بسبب قليًال أكثر ربما أو
أجره السباك يطلب أن يمكن كان أسوأ، الوضع يكون أن يمكن كان ذلك، ومع
وسيعرضه واحد، مياه ان سخَّ سوى لديه يوجد ال إنه يقول أن يمكن كان مقدًما، نقًدا
١٠٠ يطلب أن يمكن كان الرتكيب، وبعد يريدونه؛ الذين الثالثة العمالء عىل للمزايدة

املياه. إىل ان السخَّ توصيل مقابل إضافية دوالر
النحو تُميل التي الوصفية املعايري اتبع األقل عىل فهو سبق! مما أيٍّا يفعل لم لكنه
مما بأكثر طالبني لكنه عادل! وهذا أساسه. عىل يترصف أن السباك من يُنتظر الذي
انات سخَّ ألسعار الوصفي املعيار اعتربته ما انتهك لقد احتيال! وهذا دفعه. أتوقع كنت

خاطئ! به قام وما املياه،
سابقة، خربة عىل مبنية توقعات هي التسعري وممارسات لألسعار الوصفية املعايري
نفضل فنحن انفعالية، رغبات بل ، عقالنيٍّ تقدير مجرد ليست التسعريية التوقعات وهذه

عليه. الحصول نتوقع ما عىل الحصول
صامويلسون ويليام عليه يطلق ما هو يتوقعه ما عىل حصوله املرء وتفضيل
عن ناجم االنحياز أن ويوضحان الراهن.»1 للوضع «االنحياز زيكهاوزر وريتشارد
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والبرش االجتماعية.»2 للمعايري االمتثال إىل الفرد ميل «يعزز الذي الراهن، الوضع معيار
الراهن. الوضع استقرار يفضلون

االستتباب عىل الحفاظ يف رغبًة االتساق؛ نحو ما داخيل باعث لدينا كبرش أننا يبدو
من وتمكننا الخطط، إعداد لنا تتيح التسعري وممارسات األسعار فاستقرار االجتماعي،
«انحراف هو التسعري وممارسات األسعار تغيري طيب. شعور وهذا بالسيطرة، الشعور

سيئ. يشء وهذا استقرار»،3 حالة أو ما معيار عن
ولكن محكمة، رشوًطا ليست الوصفية املعايري إن دقيقة. توقعاتنا أن يعني ال هذا
فهذا باملطعم، بقشيًشا ترتك أن السائد فاملعيار الناس؛ عىل تلتبس أن يمكن عامة أفكار
بقشيش ودفع تحديد، دون مرتوكة املئوية النسبة لكن األمور، عليه تسري الذي النحو هو

موضحة. غري مسائل البقشيش، هذا ومقدار النُُّدل، لغري
تماًما. خاطئة تكون بل ملتبسة، من أكثر الحاالت بعض يف الوصفية املعايري تكون
إىل املائة يف ١٩ من صحيح» «السعر بمجموعة املشاركني توقعات يف الخطأ هامش كان
باملنتجات املستهلك خربة واقعية بمدى السعرية توقعاتهم وتتأثر املائة،4 يف ٥٠ من أكثر
إال رشاءها.)5 اعتادوا التي السلع سعر بشأن أدق أفكار لديهم تتوافر (إذ املعنية بالفئة

االنحيازات. بفعل كثريًا تتأثر التوقعات أن
يف التفكري إىل نميل إننا النفس علماء ويقول التفاؤل، عن االنحيازات هذه أحد ينتج
للنتيجة توقعنا من أكثر إيجابية نتيجة نتوقع فنحن ا،6 حقٍّ ستحدث مهمة أشياء ثمة أن
بما تتعلق املتفائلة التوقعات وهذه السعر. حيال متفائلة توقعات لدينا ثَمَّ ومن السلبية؛
العدالة إىل االنحياز سينتيس7 وكيث ميسيك ديفيد االجتماعي النفس عاملا عليه يطلق

الرابع. الفصل يف ذكرنا كما الذاتية، املصلحة تحقق التي
البرش طبع ومن صالحنا، يف أسعار توقع إىل الذاتية للمصلحة االنحياز يؤدي
اآلخرون يدفع مما أقل ندفع عندما ثَمَّ ومن املرء.»8 ينفع وما العادل هو ما بني «الدمج
الشخيص املستوى عىل عادًال بوصفه ذلك نقبل املفيد)،9 الظلم الباحثون عليه يطلق (ما

صالحنا. يف كانت إذا عادلة التغريات نعترب إننا نفس. طيب عن
املستهلكون يشرتي أن هو القائم املعيار املحمولة: الهواتف خدمات تسعري لنتأمل
يف مشمولة الهاتف تكلفة تكون ما وغالبًا الخدمة، مقابل شهريٍّا ويدفعون الهاتف
املحمولة الهواتف سوق فريجني رشكة دخلت عندما الساري. املعيار هو هذا الخدمة.
من كجزء الهاتف بيع من فبدًال كامل، بشكل املعيار هذا انتهكت املتحدة، الواليات يف
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استفاد املستهلك لكن القائم، املعيار هو هذا يكن لم الهاتف. مع الخدمة باعت الخدمة،
الفور. عىل وتقبَّله منه

معايري أنها نعتقد ما الشخصية، املصلحة تحقق التي للعدالة االنحياز ونتيجة
أي خصوصية؛ معايري سوى الواقع يف تكون ال قد عموًما املجتمع يتشاركها وصفية
أو وصفية املعايري كانت سواء ذلك، مع السعر. عليه يكون أن نود عما الخاصة أفكارنا
أن املرء يشعر التوقعات، هذه تُحبَط وعندما قوية، توقعات عن تعربِّ فإنها خصوصية،

الشخيص. املستوى عىل جائرة املسألة

التسعريية املمارسات توقعات

التسعري. ملمارسات وصفية معايري هي السابقة الفصول يف ُسقتها التي املعايري من كثري
يشملونه وما مقابل، دون يوفرونه وما بمقابل، البائعون يوفره ما املعايري هذه تحدد
التي الكيفية إىل كذلك املعايري هذه وتشري كإضافة. بالسعر يلحقونه وما السعر يف
قبل من أو البائع جانب من أو املزايدة أو املساومة طريق عن سواء األسعار، بها تُحدَّد

السعر. يدفع أن منه يُنتظر من عىل املعايري وتطلعنا الحكومة،
العمل بدأت عندما باملطعم. الفاتورة يسدد أن منه امُلنتََظر الشخص ذلك عىل مثال
النادالت كانت ما ودائًما الحساب، لفاتورة دفعي من الرجال العمالء تضايق مرة، ألول
من فعليٍّا!). جيبه يف الباقي أحدهم وضع عندما أنىس (وال الرجال أحد إىل الباقي تعيد
هذا أن رغم باملطاعم، الرجال يدفع أن كان الحني ذاك يف الوصفي املعيار أن الواضح

الزمن. بمرور تغريَّ قد الوضع
تحديد ينبغي التي الكيفية تبني التي الوصفية معايريه مجاٍل لكل عام، وبوجه
تنظيفه. املراد الغرض نوع حسب سعًرا يفرض بالبخار التنظيف محل بها. األسعار
البنوك تفرض تأكلها. التي الطعام كمية كانت أيٍّا ثابتًا سعًرا البوفيه مطاعم وتفرض
الذي السعر إىل السنت أعشار تسعة الوقود محطات تضيف الفائدة. معدل عىل رسًما
كل يف بالساعة. عمالءها واملستشارين املحاماة مكاتب تحاسب الجالون. مقابل تفرضه
فهي ومتوقعة، مألوفة وألنها للتسعري، الوصفية املعايري هذه تكون املجاالت، من مجال

عادلة.
قواعد تعرف فهي بديهي، بشكل املعايري هذه الرشكات تتبع الحاالت، أغلب يف
هو ملا الوصفي املعيار هي املستمرة الصعوبات إحدى لكن لها، وفًقا وتلعب اللعبة
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كان ما رباط ينفك األحيان، من كثري يف السعر. بحزمة يُعرف ما أي السعر؛ يف مشمول
العدالة. بشأن شكوًكا يطرح الذي األمر تقليدية؛ حزًما يوًما

بعض لكن البقالة، تكلفة حزمة يف يدخل السيارة انتظار أن هو القائم املعيار
غري عىل السيارات، انتظار عىل إضافية رسوم تحصيل يف ترشع الحَرض يف املتاجر
الطعام خدمة الطريان رشكات تقديم يف متمثل سائد معيار ثمة كذلك األقل. عىل العمالء
الطريان رشكات عدد يتزايد اآلن لكن ساعات، أربع من أكثر تستمر التي رحالتها عىل
رشكات تبدأ بأن اقرتاح ويوجد الطعام، تقديم عىل إضافية رسوًما تفرض بدأت التي

املياه. دورات استخدام عىل رسوم فرض يف الطريان
املحالِّ وبعض والنظافة، الخدمة مقابل إضافية رسوًما تفرض اآلن الفنادق بعض
مصاريف ل تحصِّ اآلن الصحف وبعض املرتجعة، للبضاعة تشوين» إعادة «رسم تفرض
أجرة اآلن الطريان ورشكات التوصيل خدمات رشكات وتضيف الوفيات، إعالنات مقابل
واستخدام املكشوف عىل السحب عمليات مقابل البنوك ل تحصِّ الوقود. مقابل إضافية
الدليل. خدمة استخدام مقابل اآلن الهواتف رشكات ل وتحصِّ اآليل، الرصف ماكينات
باملطارات. مكاتبها من املشرتاة التذاكر وعىل الزائدة الحمولة عىل رسًما الطائرات تفرض

البيع. إجراء مقابل رسًما السينما تذاكر بائعو يفرض
ملمارسات وصفية كمعايري عليه التعارف جرى ما اإلضافية املصاريف هذه تنتهك

الشخيص. املستوى عىل جائرة فإنها ثَمَّ ومن متوقعة؛ غري وهي التسعري،
التجزئة بائعو ويضع واقعية، توقعات خلق التجار يحاول بالظلم، االتهامات لتجنب
واملحامون واألطباء قوائمها، يف األسعار املطاعم تُبنيِّ املالبس. عىل األسعار بطاقات
رشكات وتدرج األرفف، عىل األسعار البقالة محالُّ وتضع مقدًما، أتعابهم يوضحون
الذي السبَّاك ذاك حتى — السبَّاكون ويقدِّم السعر. يف تحديًدا مشمول هو ما السياحة

لخدماتهم. سابقة تقديرات — الجديد املياه ان سخَّ مقابل دوالًرا ٧٥٠ مني طلب
يستاء ستُحرتم. البائعون يحددها التي وتقديراتها املعلنة األسعار أن هو املعيار إن
عليها ترسي ال األوكازيون بركن معروضة مالبس قطعة أن يكتشفون عندما العمالء
قدَّروا. مما أكرب مبلًغا العمال يطلب عندما املنازل مالكو يشتكي األوكازيون. أسعار
األسعار املسح أجهزة عىل األسعار تضاهي ال عندما التجزئة تجار العمالء ويقايض
بسبب دوالر مليون ١٫٨٥ ُغرِّمت ألربتسون البقالة محالِّ سلسلة فمثًال املعروضة.

املسح.10 أجهزة تضيفها التي الزيادات
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ظهرت معروًضا. يكون عندما عادًال، واعتباره أعىل سعٍر قبول يمكن املقابل، يف
أظهرت الحالة، هذه ويف البقالة.11 محالِّ أسعار عىل أُجريت دراسة يف النتيجة هذه
كان األعىل املعروض السعر أن ورغم الرف. عىل املعروض من أقل سعًرا املسح أجهزة
كان ألنه األعىل السعر قبلوا املشاركني من املائة يف ٧٥ فإن الشخيص، املستوى عىل جائًرا

معروًضا.

األسعار توقعات

من مجموعة خلصت وحسبما عادل».12 «سعر بوصفه واسًعا قبوًال املتوقع السعر يلقى
والسعر يتفق أن ينبغي متوقع كسعٍر نحدده الذي السعر األحوال، أغلب «يف الباحثني:

جائرة. تكون السعر يف حادة زيادة فأي ثَمَّ ومن العادل»،13
رسم يف املائة يف ٦٧ البالغة الحادة الزيادة الرئيسية عناوينها يف الصحف تناولت
كما بالصدمة.14 ووصفتها افتتاحه إعادة بعد نيويورك يف الحديث الفن متحف دخول
أدت الوقود أسعار يف املائة يف ٩٤ قدرها زيادًة أن اإلخبارية نيوز يس بي إيه قناة أفادت
سعر ميالن مختربات رفعت عندما ومرج هرج ساد باالستياء.15 املستهلكني شعور إىل
تحوي لزجاجة دوالًرا ٣٧٧ إىل دوالًرا ١١٫٣٦ من تنتجه الذي لالكتئاب املضاد العقار

الفيدرالية.16 التجارة لجنة إىل شكوى املترضرون رفع النهاية، ويف قرص، ٥٠٠
متوقع. غري ألنه ذاته حد يف جائر ف ترصُّ فيه ُمباَلغ بمعدل السعر تغيري مجرد إن
تكلفة عن مؤخًرا بحثنا «عندما قائًال: األسعار تذبذب من قلقه االستشاريني أحد أبدى
التكلفة كانت أنجلوس، لوس إىل ربيعية رحلة أجل من إنرتبرايز رشكة من السيارة إيجار
مرة، أول للرشكة اإللكرتوني املوقع دنا تفقُّ من ساعتني فبعد كبريًا؛ تأرجًحا تتأرجح
الالحق األسبوع مدار وعىل دوالرات. ٨ حوايل الكبرية للسيارة اليومي اإليجار انخفض

أقىص.»17 كحد دوالًرا ٧٣ إىل أدنى كحد دوالًرا ٣٢ من التذبذب، يف اإليجار استمر
األسعار تذبذب من مشابهة بتجربة تايمز أنجلوس لوس بجريدة الكتَّاب أحد مر
فاتجه جديًدا، طهي كتاب يشرتي أن قرر اإلنرتنت.18 عرب أمازون موقع من رشائه عند
انتباهه شتَّت ما جدَّ لكن اإللكرتونية؛ التسوق عربة يف الكتاب ووضع أمازون، موقع إىل
تخربه منبثقة نافذة ظهرت التايل. اليوم حتى العملية إلتمام يعد ولم الرشاء، إتمام عن
إزاء الفضول حداه دوالًرا. ١١٫٥٣ إىل دوالًرا ١١٫٠٢ من دوالر، ٠٫٥١ زاد السعر أن
دها، تفقُّ عاود وعندما أيام، لعدة وتركها الكتب بطلبات التسوق عربة فمأل حدث، ما
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أن بعد فيما واكتشف كتب، ٣ سعر وانخفاض أمريكية كتب ٩ أسعار ارتفاع اكتشف
جائر! وهذا وضحاها، ليلة بني دوالر ٣٠٠ إىل دوالًرا ٢٢٥ من ثمنه ارتفع كتابًا ثمة

من البائعون يغريِّ ال الراهن، للوضع املشرتين لتفضيل البائعني جانب من وتقديًرا
مبالغ بوقٍع األسعار تغيري إن التنفيذيون يقول تكاليفهم.19 تغريُّ وقع بنفس أسعارهم
تتمثل بديلة اسرتاتيجية ثمة العمالء.20 عداوة إثارة الوحيدة نتيجته ستكون رسعته يف
الحلوى» «تسعري عليه يطلق ما وهذا املنتج، اختزال لكن السعر استقرار عىل الحفاظ يف
لكنها دوالر، ٠٫٠٥ عند الحلوى قالب سعر عىل حافظت التي الحلوى برشكات تيمنًا
املنتج، يف االختزاالت هذه املستهلكون استوعب وعندما الشوكوالتة. مقدار من ضت خفَّ

للخداع. تعرضوا ألنهم غضبوا
أيًضا تُعترب متوقعة غري إضافة فأي األسعار، يف املتوقعة غري التقلبات إىل باإلضافة
امللحقة املتوقعة غري اإلضافية والنفقات األثاث، توصيل مقابل املفاجئة كالتكاليف جائرة؛
مبيعات، رضيبة تُفَرض ال حيث ديالوير؛ والية يف املباغتة. والرضائب الهاتف، بفاتورة
يف دي أقراص ل مشغِّ استعارة عند متوقعة غري «إيجارية» رضيبة دفع املستهلكني عىل

جائر! وهذا دي،
انتابني املرء. يتوقعها ال عندما للضيق مثرية تكون القليلة اإلضافية املصاريف حتى
الخزينة مقابل بدوالرين رسًما الرسيع الطريق عىل فندق فاتورة حوت عندما الضيق
مقابل دوالرات ٦ دفعت املستأجرة السيارة أعدت وعندما أستعملها، لم التي اإللكرتونية
دوالًرا ٢٨٠ يتكلف درايس لفصل تقدمت وعندما خزانها، مللء الوقود من جالون كل

مختلفة. نفقات يف إضافية دوالًرا ٢٥ دفعت
خلصت متوقًعا. كان إذا عادًال ويعتربه الباهظ الرسم املرء سيتقبَّل املقابل، ويف
العمالء اختيار أن إىل كومباني، إليكرتيك آند جاس باسيفيك رشكة أجرتها دراسة
للعمالء يمكن عندما حتى سيختارونه. الذي الخدمات بجدول متنبئ أفضل هو الجاري
أن سبق الذي الكهرباء تسعري جدول يفضلون فإنهم أرخص، أسعار عىل الحصول
يتوقعه. الذي السعر املستهلك يفضل مرتفًعا، السعر يكون عندما فحتى فيه،21 اشرتكوا

املرجعية األسعار

وحسبما املرجعي»، «السعر فكرة األسعار عدالة يدرسون الذين األكاديميون يستدعي
العدالة.»22 هو املرجعي) (السعر س⋆ تحديد يف عامل «أهم الباحثني: أحد خلص
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باهًظا. أو رخيًصا السعر كان إذا أساسه عىل يُحكم مقياس هو املرجعي السعر
بينما عاطفيٍّا محتوى يضم الوصفي املعيار أن عدا للسعر، الوصفي للمعيار مطابق وهو
بينهما، االختالف ورغم مدروسة. معرفية حسابية عملية نتاج يكون املرجعي السعر

لألسعار. الوصفية باملعايري مبارشًة تتصل املرجعية األسعار عىل املجراة فاألبحاث
الذي فشنر فيرب قانون إىل بالرجوع املرجعية األسعار نشوء األكاديميون يرشح
أو كالضوضاء مثريات تأثري كيفية عىل القانون هذا ينطبق عرش. التاسع القرن إىل يعود
املرء اختربها التي املثريات جميع متوسط أن عىل الفكرة وتقوم الحواس، عىل الرائحة

الجديد. املثري حدة بها يقارن مرجعية نقطة بمثابة تكون قبل من
الطيور أصوات له ستبدو الصحراء، سكون يف أحدهم عاش إذا املثال: سبيل عىل
املزرعة أصوات له ستبدو مانهاتن، صخب وسط عاش إذا لكن ضوضائية، والرصاصري
سيجد الزمن، من لفرتة باملزرعة املعيشة وبعد السعادة. عىل يبعث نحو عىل رقيقة ذاتها
الجديدة املثريات أن هو والسبب صاخبة؛ أصبحت وقد مانهاتن السابقون املدينة قاطنو

املرجعية. النقطة فتتغري السابقة املعلومات يف تندمج
العرشين القرن من األخرية العقود يف الباحثون درس فشنر، فيرب قانون عىل بناءً
األسعار لكل متوسًطا يحسبون األشخاص أن إىل فذهبوا املرجعية، األسعار نشوء كيفية
األسعار مع يدمجه فإنه جديد، سعر املستهلك عىل يُعرض فعندما قبل، من خربوها التي
بمثابة حينها يكون ما وهو جديد، مرجعيٍّ سعٍر لتكوين ملتوسط ويحولها السابقة،

املستقبلية. األسعار عىل للحكم مقياس
متوسط أنه اقرتح فبعضهم املرجعي، السعر متوسط لحساب الباحثني طرق تعددت
السابقة لألسعار املرجح املتوسط إنه آخر بعض وقال املاضية.23 لألسعار ما متغرٍي
املتوسط مثل تعقيًدا، أكثر حسابات آخرون اقرتح بينما فحسب.24 بعينها تجارية لعالمة
ثقًال زمنًا األقرب األسعار تكتسب بحيث كافة، السابقة لألسعار يٍّا أُسِّ املتضائل املرجح
كافة لكنها ما، لدرجة وظيفتها تؤدي املرجعي السعر لتحديد الوسائل هذه كل أكرب.25

الفعلية. األسعار عن غامضة بفكرة إال تتمتع ال أنها وهي مشرتكة، مشكلة تواجه
املتكررة فالدراسات صحيح»؛ «السعر مجموعة يف املخطئني املشاركني مع حدث كما
إىل تشري وغريها، املتحدة الواليات من كلٍّ يف البقالة بمحال األسعار عىل أُجريت التي
حتى يشرتونها، التي للسلعة الفعيل السعر يعرفون الناس من فحسب املائة يف ٥٠ أن
املعيار مثل مثله املرجعي، السعر أن إىل بدوره هذا ويشري الرف.26 من يتناولونها وهم
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املستهلكني ولدى محددة،27 نقطة ال نطاق عن عبارة فهو تقريبي؛ تقدير الوصفي،
السعر ماهية عن دقيقة فكرة ال باهًظا أو رخيًصا السعر كان إذا عما نسبية فكرة

بالتحديد.28
من معيَّنة مرجعية أسعاًرا التجزئة تجار يخلق الحاالت، بعض ففي ذلك؛ ومع
املستهلك يشعر محدًدا، توقًعا الحاالت هذه يف املرجعي السعر يصبح دعايتهم. خالل

الكائن. املعيار هو فهذا عليه، الحصول يف بأحقيته
االحتيال التجزئة تجار يستخدم عندما ا حادٍّ املستهلك فعل رد يكون لذلك ونتيجًة
لجذب الثمن منخفضة سلعة التجار يعرض عندما يحدث ما وهذا العميل، استقطاب يف
متاحة، تعد لم السلعة إن التاجر له يقول املتجر العميل يدخل عندما لكن العميل،
ومخالف جائر هذا نفسه. املنتج من أغىل نسخة هو حينها الوحيد العميل خيار ويكون
نفدت فإن خصم»، «كوبونات املتاجر ر توفِّ أن إنصاًفا األكثر الخيار سيكون للقانون.
بسعر املنتج عىل بالحصول إيصال عىل العميل يحصل األوكازيون، يف املتضمنة السلع

الحق. تاريخ يف األوكازيون
مرجعي سعر بَخلق العمالء استغالل األخالق، معدومو التجزئة تجار بعض يحاول
دوالًرا ٥٩ فهو اآلن أما دوالًرا ٧٩ «كان املنتجات من منتَج سعر أن فيعلنون مزيف،
دوالًرا ٥٩ السعر عرض من أدنى يبدو دوالًرا ٥٩ السعر تجعل املقارنة هذه مثل فقط.»
املقارنة تكون عندما حتى يقع األسلوب هذا تأثري أن الباحثون أكَّد وقد عرض. بدون
يبدو السعر تجعل فقط» دوالًرا ٥٩ واآلن دوالر ٢٠٠ السعر «كان فجملة واقعية؛ غري

معقولة.29 غري أنها رغم أرخص
أن فيجب الواقعية، غري الدعائية املرجعية األسعار ملكافحة قوانني توجد بالطبع
معقولة» بصورة واقعية زمنية «لفرتة منتظم أعىل سعر مقابل السلع من سلعة تُباع
جميع أن يعني ال القانون وجود لكن الخصم»،30 «قبل السعر أنه املتجر يعلن أن قبل

له. تخضع املتاجر
األمتعة عىل فلوريدا يف املتاجر أحد تخفيضات يف تحقيق جرى املثال: سبيل فعىل
فاملتجر اإلطالق؛ عىل مدلول أي له يكن لم األصيل «السعر أن بسبب وذلك والحشايا؛
املائة يف ٩٧ أن آخر متجر يف املحققون واكتشفت السعر.»31 بهذا قط السلعة يبع لم
بالسعر كانت املبيعات من املائة يف ٣ فقط األوكازيون؛ بأسعار بيعت املنزلية السلع من

األصيل».32 «السعر أنه يُفَرتَض الذي
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الفصل موجز

تستويف التي هي الشخيص املستوى عىل العادلة التسعري ممارسة أو العادل السعر
ممارسة أو املتوقع، عن بوضوح يرتفع الذي السعر أن إال الوصفية، املعايري توقعات
جائر فهذا مرغوبة، غري مفاجأة يف يتسبب فارق، حدٍّ إىل املنتظر عن املختلفة التسعري

الشخيص! املستوى عىل
مكتوفة أني شعرت أنني إال احتياليٍّا، السعر أرى زلت ال املياه، ان سخَّ حالة يف
لدفع فاضطررت القبو، يف مياًها أُِرد ولم ساخن حمام عىل الحصول أريد كنت اليدين؛
جائر. السعر بأن مقتنعة وأنا بالظلم، شعرت ألنني سيئ شعور انتابني لكن السعر،
وهو االجتماعي، املستوى عىل جائر وهذا موقفي، يستغل السباك بأن شعور خامرني

القادم. الفصل موضوع

تعريفات

األمور. عليه الذي الجاري املوقف تفضيل إىل امليل الراهن: الوضع انحياز

الراهن. الوضع االجتماعي؛ التوازن من حالة االجتماعي: االستتباب

مما أكثر عىل طرف حصول مقايضة. عملية يف يقدِّم مما أكثر عىل املرء حصول املفيد: التفاوت
اآلخرون. عليه يحصل مما أكثر أو املبادلة عملية يف اآلخر الطرف عليه يحصل

تضمني املثال: سبيل عىل السعر، يف خدمة أو سلعة من أكثر تضمني يجري عندما السعر: حزمة
السيارة. سعر يف اإلطارات

سعره. زيادة ال املنتج حجم تقليص طريق عن األرباح زيادة الحلوى: تسعري

عادًال باهًظا، أم رخيًصا السعر كان إذا ما عىل خالله من يُحكم الذي املقياس املرجعي: السعر
البيئة. يف السابقة واملعلومات الخربة عىل بناءً جائًرا، أم

إيجاد مثل الزمن؛ بمرور املاضية األحداث من معني عدد عىل يعتمد متوسط املتحرك: املتوسط
شهر. كل نهاية يف املاضية أشهر الثالثة متوسط

الجتذاب منخفض لسعر املتجر ج يروِّ حيث قانوني غري أسلوب العميل: استقطاب يف االحتيال
سعًرا. أغىل البديل ويكون السلعة، نفاد يكتشف لكنه العميل،
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النتائج

تدفع! ما يكافئ ما عىل تحصل أن ينبغي

مقابل عادل» «ثمن بأنه دوالر مليون ١٫٧ مبلغ كلينتون رودهام هيالري وصفت عندما
مقابل تدفعه.1 ما يكافئ ما عىل الحصول عدالة إىل تشري حينها كانت الجديد، منزلها
الكولونيايل الطراز عىل عام مائة منذ مبني منزل عىل حصلت دوالر، مليون ١٫٧ مبلغ
٣٥ حوايل بعد عىل ويقع نوم، حجرات ٧ ويضم مربًعا، مرتًا ٤٨٣ مساحة عىل الهولندي
فما منصًفا؛ كان املقابل ألن عادًال دوالر مليون ١٫٧ مبلغ كان نيويورك. مدينة من ميًال

دفعته. ما كافأ عليه حصلت
قاعدة تَُطبَّق كانت مىض «فيما أنه هريالد» «مونِرتي صحيفة مراسل كتب وعندما
التذاكر، عىل حصولهم يف املوسيقية الحفالت رواد عىل املخدومني» أول القادمني «أول
بذلك يقصد كان ثابت»،2 بسعر التذاكر عىل للحصول عادلة بفرصة الجميع فيتمتع
اإلنصاف؛ بسبب عادًال هذا وكان ذاته. للمبلغ الجميع دفع فعل يكتنفها التي العدالة

نفسه. بالسعر التذاكر عىل للحصول متكافئة فرص لهم أُتيَحت فالجميع
«عادلة القانوني العون كلفة تكون أن بمسألة اإلنجليز الربملانيون انشغل عندما
العادل من للفقراء. خاصة سعرية امتيازات توفري يف يفكرون كانوا للمستضعفني»،3
ليقيموا الرضورية السلع عىل الحصول يف الحق فللمحرومني الفقراء، ليالئم السعر ضبط

رشاؤها. بمقدورهم يكن لم إن حتى أََوَدهم
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اجتماعيٍّا. العادلة األسعار مقابل شخصيٍّا العادلة األسعار :1-7 جدول

االجتماعي املستوى عىل العادلة األسعار الشخيص املستوى عىل العادلة األسعار

عادل السعر أن عىل املرء يحكم كيف
عموًما؟ للمجتمع

له عادل السعر أن املرء يعي كيف
شخصيٍّا؟

لألسعار الوصفية باملعايري التقيد
التسعري: وممارسات

لألسعار الوصفية باملعايري التقيد
التسعري: وممارسات

قيمة السعر يعكس أن اإلنصاف: •
املنتج.

املتوقع للسعر مكافئًا السعر يكون أن •
منه. أقل أو

متساويًا السعر يكون أن العدالة: •
للجميع.

التسعري وممارسات السعر يتفق أن •
املتوقعة.

لصالح السعر يُعدَّل أن الحاجة: •
دخًال. األقل األفراد

 

عادلًة تكون السعر نتيجة أن والربملانيني، والصحايف هيالري من كلٌّ قصده ما
أن ينبغي لكن للجميع، بالنسبة متكافئة والنتيجة منصًفا، املقابل كان إذا اجتماعيٍّا
الثالثة التقادمية املعايري هي والحاجة والتكافؤ فاإلنصاف الفقراء؛ أجل من السعر يُعدَّل
أن رغم للنتائج. االجتماعية العدالة عىل الحكم أساس هي التي التوزيعية،4 للعدالة
املقاييس أنها عمليٍّا ثبت فقد النتائج، هذه معايري نظريٍّا حددوا االجتماعيني العلماء

العدالة.5 تقييم عند الجميع يستخدمها التي نفسها
أي «عادًال»، عموًما املجتمع يراه الذي السعر عىل للنتائج االجتماعية العدالة تقوم
(انظر األفراد. يتوقعها التي التسعريية املمارسة أو السعر مقابل يف اجتماعيٍّا، العادل

واالجتماعية.) الشخصية األسعار عدالة بني للمقارنة 1-7 الجدول
جائًرا السعر كان فإذا املنتجات، من منتًجا بالفعل يريدون العمالء أن بافرتاض
أنفسهم الناس يسأل فحينها االجتماعية، العدالة بشأن قلقهم الشخيصيبدأ املستوى عىل

مربًرا. السعر كان إذا
إعطاء حينها املفيد من سيكون الشخيص، املستوى عىل جائًرا السعر يكون عندما
بسعر الناس سيقبل تفسري، تقديم الرشكة بوسع كان إذا لذلك.6 وجيًها سببًا العميل

78



النتائج

الرشكات الباحثون نصح وعليه، اجتماعيٍّا؛ عادًال بوصفه الشخيص املستوى عىل جائر
لكن السعر،7 زيادة مثل السلبية لإلجراءات سيما ال سببًا، دوًما تعطي أن ينبغي بأنها
تقديم عدم من جوًرا أكثر الوايف غري التربير يُعتََرب «قد وجيًها. السبب يكون أن يجب

اإلطالق.»8 عىل سبب
تُتَْح لم أنه يوضح الذي هو الوجيه والعذر تربيًرا، أو عذًرا يكون قد الوجيه السبب

مغلولة.» أيدينا كانت الخيار؛ هذا سوى أمامنا يكن «لم أخرى.9 نتيجة أي
تناولت دراسة يف االجتماعية. باملقبولية يتحىل الذي ذلك هو الرشعي والتربير
لطلب «االمتثال أن املحصلة كانت منتظر، طابور يف أدواًرا التقدم لطلبات االستجابة
مرشوًعا، التربير يكون كي اجتماعيٍّا.»10 مقبول تربير الطلب يصحب عندما يزيد التقدم
هو كما السعر، نتائج حالة ويف االجتماعية.11 واملعايري املتخذ اإلجراء يتفق أن يجب

والحاجة. والعدالة اإلنصاف هي املعايري فإن عموًما، النتائج مع الحال

اإلنصاف معيار

واضح هو كما املنتج. و«قيمة» السعر يتفق أن ينبغي االجتماعي، اإلنصاف معيار حسب
جانب إىل لكن تدفع، ما يستحق ما عىل تحصل أنك تَر لم إن الرشاء عملية تُجري لن
ما فهذا تدفع، ملا مقابل عىل تحصل أن لك ينبغي انفعايل: عنرص ثمة االجتماعي، املعيار

عادًال! يُعترب
األشياء؟ من يشء قيمة نقرر أن لنا كيف لكن

وعرضة متقلبة القيمة عىل الناس أحكام ألن عسرية؛ مسألة القيمة تحديد إن
الدراسات من سلسلة يف القيمة عىل املصدرة األحكام تقلب ويتضح بسهولة، لالنحياز
وعلم االقتصاد فروع بني الفجوة يسدون باحثني ثالثة أجراها لالهتمام، اإلثارة بالغة

بريليك.12 ودرازن لوينستاين، وجورج آريايل، دان وهم: االجتماع، وعلم النفس
املنتجات، من مجموعة للدراسة الخاضعني األفراد عىل الباحثون هؤالء عرض
آخر استخدموا إذ اعتباطيٍّا؛ ُحدد سعر مقابل املنتجات سيشرتون كانوا إن أوًال وسألوهم
أيٍّا للدراسة، الخاضعني من شخص بكل الخاص االجتماعي الضمان رقم من عددين
منتَج. كلِّ مقابل سيدفعونه سعر أقىص عن الباحثون سألهم ثم العددان، هذان كان

سيدفعون إنهم الدراسة أفراد قال البداية، يف مرتفع بيع سعر عليهم ُعرض عندما
تقييم تأثر البداية. يف منخفض بيع سعر عليهم ُعرض َمْن سيدفعه ما ضعف يقارب ما
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السعر كان إذا حتى عليهم، ُطرح الذي األول بالسعر املنتج لقيمة واضح بشكل األفراد
عشوائيٍّا. األول

الرأي إىل تماًما الناس تفكري تغيري يمكن أنه الباحثون أظهر الحقة، دراسة ويف
لهم ينبغي أنه التفكري إىل يشءٍ، مقابل الدفع لهم ينبغي أنه يف التفكري فمن املقابل،
للدراسة: الخاضعني األفراد من مجموعة الباحثون سأل حيث إزاءه؛ مقابٍل عىل الحصول
الشعرية ويتمان والت مجموعة له أحدهم يقرأ كي دوالرات ١٠ سيدفع منهم كلٌّ كان إْن
سيستمعون كانوا إْن أخرى مجموعة الباحثون سأل ثم دقائق، ١٠ ملدة العشب» «أوراق
ذلك، بعد دوالرات. ١٠ عىل منهم فرد كل حصل إن دقائق ١٠ ملدة شعرية قراءة إىل

دقائق. لثالث تستمر أقرص لقراءة سعًرا تحدد أن املجموعتني كلتا الباحثون سأل
ما مقدار عن البداية يف ُسئلت قد كانت إذا بما املجموعتني كلتا إجابات تأثرت
البداية يف منها ُطلب التي املجموعة مقابلها. ستطلب ما مقدار أو القراءة مقابل ستدفع
أما .١٠ ال فحسب دقائق ٣ ستستغرق القراءة ألن أقل؛ أسعار سوى تقرتح لم تدفع، أن
أسعاًرا فاقرتحت لها، القراءة مقابل عليه ستحصل الذي املبلغ عن ُسئلت التي املجموعة
عىل تعتمد للسلعة السالبة أو املوجبة القيمة فحتى وهكذا، األقل. القراءة وقت مقابل أقل
الحصول يمكن املواقف بعض يف مقابله املال يُدفع فما السؤال، بها صيغ التي الطريقة

أخرى. مواقف يف مقابله مال عىل
رواية يف (شخصية سوير توم فعله ما بالضبط هذا الباحثون، يوضح وكما
أن مقابل نقود دفع إىل الفتية استمال عندما توين) مارك لألديب سوير» توم «مغامرات
أعضاء اعتياد يف آخر مثال ويتجسد بطالئه. بويل الخالة إليه عهدت الذي السور يَْطلُوا
يف لكن فيها؛ تخرجوا التي للكليات التربع عىل األمريكية بالجامعات االستشارية املجالس
تطل نيوزيلندا يف بلدة يف لديها. للعمل للخريجني تدفع أن الجامعات عىل أخرى، بلدان
إىل الربيد توصيل خدمة مقابل مبلغ عىل الربيد ساعي يحصل بزيارتها، قمت البحر عىل
بعربته. طريقه يف توصيلهم مقابل السياح من مبالغ ل يحصِّ كان لكنه الريفية، املناطق
فكما أيًضا. بالتفاوت بل فحسب، بالتقلب القيمة عىل املصدرة األحكام تتسم ال
ب يصعِّ وهذا املستهلك، ذهن يف القيمة كذلك مذاهب»، يعشقون فيما «الناس املثل: يجري
سيجدون للمنتج كبرية قيمة يعطون فمن املقابل، تكافؤ عىل ِبناءً العدالة تحديد من

جائًرا. السعر نفس فسيجدون أقل قيمة يولونه من أما عادًال، السعر
فالعواصف سيارة؛ لرشاء واضطررت كولورادو، جبال يف أعيش كنت عندما أتذكَّر
شاحنة وشاهدت السيارات تاجر إىل توجهت عندما مروِّعة. تكون أن يمكن هناك الثلجية
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بها، اإلعجاب من نفيس أتمالك لم ضخمة، عجالت ذات الدفع رباعية مفتوحة خفيفة
أي لدفع استعداد عىل كنت عاصفة. أي عرب بالشاحنة ستسري اإلطارات تلك أن وأدركت
لدى قيمتها من بكثري أكرب يل قيمتها كانت فقد الشاحنة؛ هذه عىل الحصول مقابل مبلغ

بالتأكيد! ثمنها؟ عىل زيادة أدفع أن العدل من كان فهل ميامي، يف يعيش شخص
يف السائدة. الثقافة تحكم التي االجتماعية باملعايري القيمة تقديرات كذلك تتأثر
إن يل قيل السباك؛ أتعاب من أقل الطبيب أتعاب كانت املتفكك، السوفييتي االتحاد
كان الثقافة تلك يف فال! السباكني أما فعله يريدون ما يفعلون كانوا األطباء أن السبب

أعىل. أتعاب عىل السباكون يحصل بأن يقيض االجتماعي املعيار
كنت عندما املتحدة. الواليات يف منها أعىل قيمة عموًما أملانيا يف الخدمات تنال
ومعالجة الجاف والتنظيف الشعر لتصفيف املرتفعة التكلفة من ُدهشت أملانيا، يف أعيش

كبري. بتقدير يتمتعون األملانية الثقافة يف فالعمال الصور؛
والفنادق للحساب. كأساس املستخدمة العوامل بمختلف القيمة حسابات تتأثر وكذا
العادل من أنه الرسيعة الطرق عىل «٦ «موتيل فنادق سلسلة تعتقد ذلك: عىل دالٌّ مثال
فرد من ل املحصَّ املبلغ عىل يزيد واحدة بغرفة النازلني الشخصني من مبلغ تحصيل
املنفرد. النزيل عليها يحصل التي املنافع ضعف عىل يحصالن الفندق نزييل ألن واحد؛
أكثر النزالء يدفع أن العادل من أنه البحر شاطئ عىل فيها أقمت التي الفنادق أحد يرى
املبتِكرين الفنادق ك مالَّ أحد يظن أملانيا، يف املحيط. عىل تطل حجرات يف اإلقامة مقابل
وجعل أكرب، حيًزا يشغلون ألنهم األجسام ممتلئي من أكرب مبالغ تحصيل العادل من أنه

رطل).13 ٢٫٢) جرام للكيلو دوالر ٠٫٦٤ العميل: وزن فندقه حجرات تسعري أساس
اليوم األطباء تحديد كيفية يف القيمة تحديد أسس اختالف يف آخر مثال يتجسد
يحددها — سالم أولد يف طبيبًا وكان — أساليف أحد كان التي بالكيفية مقارنًة أتعابهم
شفاهم. إذا إال أتعابه للطبيب يدفعون ال عرش التاسع القرن مطلع يف املرىض كان بها.
لبعٍض حدث كما — نحبه املريض قىض فإذا املريض، نجاة عىل معتمدة القيمة كانت

العالج. مقابل دفع إىل ورثته يضطر ال — البدائية عالجاته جرَّاء َسَلفي مرىض من
أو الطبيب ميعاد فوَّتوا إن حتى أتعاب دفع طبيبي بعيادة املرىض فعىل اليوم، أما

طبيبي. وقت عىل معتمدة فالقيمة لالعتذار؛ االتصال يف تأخروا
النظر أيًضا يمكن والسعر، للقيمة مكافئًا باعتباره اإلنصاف إىل النظر جانب إىل
البائع. ومخرجات مدخالت مقابل يف املشرتي ومخرجات مدخالت بني كمقارنة إليه
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قليًال ينشغل أن له ينبغي أكثر، ال االعتبار بعني املقارنة هذه املشرتي يأخذ ولكي
التاجر بني املعاملة عىل ينطبق ال هذا أن إىل تشري األبحاث أن عجب وال البائع، بمصلحة

واملستهلك.14
البائعون يحصل مما أفضل نتائج يطلبون إنهم السادة. هم اليوم سوق يف املشرتون
العدالة»،16 إىل بصلة تمتُّ ال البائعون بها يخرج التي «النتائج أن املشرتون يعتقد عليه.15
املشرتي يحصل طاملا باٍل، ذات ليست واملشرتي البائع بني اإلنصاف مسألة أن فيبدو
يحصل ما يقل عندما إال شاغًال شغًال املسألة هذه تصبح فال مقابله، يدفع مما أكثر عىل
التعادل يصبح حيث — النفطية املنتجات رشكات مع الحال هو كما — املشرتي عليه
ويظنون الذاتية، للمصلحة انحياًزا املشرتون يُبدي الحاالت أغلب يف مشكلة. البائع مع
عىل الحصول يُفضلون أو البائع، عليه يحصل ما قدر عىل يحصلوا أن العادل من أنه

منصًفا. يُعترب فهذا منه، أكثر
جامعة حالة يف يتمثل منصفًة، تكون كي جهًدا بذلت مؤسسة عىل آخر مثال ثمة
السيارات، ركن تصاريح مقابل مختلفة مبالغ الجامعة ل تحصِّ بولدر. يف كولورادو
إىل االنتظار باحة من سريًا، قطعها إىل التدريس هيئة عضو يضطر التي املسافة حسب
فمن ثَمَّ ومن أقرص؛ سري مسافة يقطعون من لدى أعىل قيمة االنتظار لباحة مكتبه.

أعىل. رسوًما تغريمهم املنصف
وحدها األسعار بتنويع بلو جيت رشكة تكتفي ال اإلنصاف: عىل آخر مثال ويف
التي عن للقدمني أكرب مساحة الطائرة مؤخرة يف للركاب الرشكة تتيح أيًضا. املنتج بل
التي الخدمة رسعة لتعويض هذا أن هو الرشكة ومنطق املقدمة، ركاب عليها يحصل
منصفة. املقايضة تظل وهكذا الطائرة. من خروجهم ورسعة املقدمة، ركاب عليها يحصل

التكافؤ معيار

يقوم التكافؤ.17 معيار تستويف أنها طاملا عادلًة تُعتَرب فإنها منصفًة، املقايضة كانت إذا
وينبغي سواسية»، البرش «جميع بأن القائل األمريكي االعتقاد عىل االجتماعي املعيار هذا

نفسه. السعر يدفعوا أن جميًعا لهم وينبغي بمساواة، يُعاَملوا أن لهم
تُوزع عندما تتحقق التي العدالة عن رولز جون الفيلسوف فكرة أساس التكافؤ
يف سنناله الذي املركز نعلم لم إن أنه هي وفكرته الجهالة»،18 من «ستار الحصصخلف
عالم فكرة أساس أيًضا هو التكافؤ بالتساوي. السلع كل ع فسنوزِّ املستقبل، يف املجتمع
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التقسيم هو العادل التوزيع إن حيث الحسد»؛ عن املنزَّه «التوزيع فريان هال االقتصاد
غريه.19 عليها يحصل التي السلع حزمة املرء بمقتضاه ل يفضِّ ال الذي

باالنحياز للمستهلك، البيع أسعار يف والتكافؤ اإلنصاف معياري من كلٌّ كثريًا يتأثر
معاملة قبول إىل نميل كلنا آنًفا. ذكرناه الذي الذاتية، املصلحة تحقق التي العدالة إىل
اآلخرون، يدفع مما أكثر الدفع إىل نضطر عندما لكن مصلحتنا، يف كانت إن منصفة غري

ثورتنا. تثور
اعرتاض احتماالت تزداد ما كثريًا أنه إىل حديثة أبحاث تشري املثال: سبيل فعىل
أن إىل الباحثون وخلُص أقل،20 يدفع غريه أن يعرف عندما السعر يف زيادة عىل املستهلك
املستهلك، رضا عىل أثر له ربًحا، أكثر صفقة إىل ل توصَّ آخر عميًال أن اكتشاف «تبعات

أنفسهم.»21 املشاركون عليها حصل التي للصفقة املبارشة اآلثار من كثريًا أكرب
فمبلغ بالرواتب، يتعلق فيما اإلدارة يف النسبية العدالة باستفاضة الدراسات تناولت
من أيًضا وإنما فحسب، النقدي العائد حيث من ال األهمية، من كبري قدر عىل الراتب
لكن التفوق. عىل داللة غريه من أعىل راتب عىل املرء فحصول االجتماعية، املكانة حيث
تُشبع لن غريه، مشٍرت من أفضل سعر عىل مشٍرت لحصول الرمزية األهمية املقابل، يف
بما يدفعون ما عدالة يِزنون أحيانًا يزالون ال املشرتين أن إال عظيمة، بدرجة غروره

غريهم. يدفعه
أن الجائر من أنه نرى اآلخرين. من أكثر الدفع إىل نضطر أن الجائر من أنه نرى
يدفعه ما وضعف الطبية، العقاقري مقابل الكنديون يدفعه ما ضعف دفع إىل نضطر
ومعيار الذاتية مصلحتنا ينتهك أكرب مبلغ فدفع املقررة،22 الكتب مقابل األوروبيون

لدينا. التكافؤ
املعيار مفعول فإن الذاتية، باملصلحة كبريًا تأثًرا يتأثر التكافؤ معيار أن ورغم
التكافؤ معيار تأثري أن الباحثون أظهر عليه. الذاتية املصلحة تأثري يتجاوز السلوك عىل
ومتفاعل، دكتاتور من اللعبة وتتكون الدكتاتور»، «ألعاب من لة معدَّ نسخة باستخدام
الدكتاتور أن يعلم كالهما لكْن مًعا. بالحديث لهما يُسمح وال االثنان، ينفصل حيث
يف عليهما. ليقسمه — املثال سبيل عىل دوالرات ١٠ — املال من معينًا مبلًغا أُعطي
رفضها، فإن رفضها، أو القسمة قبول إما املتفاعل بإمكان اللعبة، من التقليدية النسخة

يشء. عىل أيهما يحصل ال
يخصصه مبلغ أي قبول سوى خياًرا املتفاعل يملك ال اللعبة، من لة املعدَّ النسخة يف
االحتفاظ عن الدكتاتور يثني سبب ال ثَمَّ ومن بالعقاب؛ وعيد أي يوجد ال له.23 الدكتاتور
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من جزءًا املتفاعل إعطاء يف يستمر فالدكتاتور هذا؛ يفعل ال لكنه لنفسه. كله باملبلغ
التكافؤ. معيار يحرتم فهو املبلغ؛

الدكتاتور اتِّباع إزاء قلقهم عن الباحثني بعض عربَّ اللعبة، هذه لنتائج استعراض يف
والختبار بالعدالة. ا حقٍّ عابئ ألنه وليس املراقبة، تحت ألنه إال لسبٍب ال للمعيار،
األفراد أفعال عىل التجربة مراقب فيها يطَِّلع ال لعبة الباحثون نظَّم االحتمال، هذا
بمعيار يلتزم فاملرء املتفاعل؛ مع املبلغ من جزءًا الدكتاتور اقتسم ومجدًدا املشاركني،24

رقيب. يوجد ال عندما حتى االجتماعي التكافؤ
أكثر نشدد نزال فال به، يُسرتشد أمريكي اجتماعي معيار النتائج تكافؤ أن ورغم
االجتماع عالم كتب وحسبما النتائج. تكافؤ عدم يف تسبَّب إن حتى الفرص، تكافؤ عىل
الكفاءات، ُحكم نظام عىل القائم الحديث، الغربي مبدئنا جوهر «إن سامبسون: إدوارد
أجل من ومواهبهم طاقاتهم الستغالل متكافئة بفرصة جديرون األشخاص جميع أن

االجتماعية.»25 واملكانة بالثروة املتعلقة النتائج يف املمكنة التفاوت صور كل تحقيق
السلع عىل الحصول املستهلكني كل حق فمن األسعار، عىل املبدأ هذا وبتطبيق
أحصل كي البلدة من بعيدة بقعة إىل سيارتي قدت إذا ممكن. سعر بأقل متكافئ بشكل
لم الذين هؤالء من أقل سعر عىل أحصل أن يل العادل فمن املائة، يف ٢٠ خصم عىل
األمر، يف ما كلُّ كذلك. لهم متاحة بالخصم التمتع ففرصة مثيل، االنتقال مشقة يتكبَّدوا

أقل. أدفع أن يل يحق هم، يقطعوها ولم املسافة هذه قطعت قد كنت إذا أنني
أعىل أسعاًرا املدينة بوسط املحالُّ تفرض عندما الفرص تكافؤ معيار يُنتهك لكن
بانتظام، املحالَّ تلك يرتادون الذين املدينة وسط سكان من فكثري أخرى، مناطق أي من
من ضخمة كميات حمل يمكنهم فال أخرى،26 متاجَر إىل للذهاب سبيل لهم يُتاح ال
ففي العامة؛ املواصالت مستقلني منازلهم، إىل كلوب سامز متجر من املخفضة السلع

سلعهم. إىل يحتاجون الذين األشخاص التجزئة تجار يستغل الحاالت، هذه

للحاجة خاصة معايري

الحتواء متخصصة معايري استخدام إىل دويتش مورتن االجتماعي النفس عالم دعا
األشخاص بأن املجتمع يسلِّم دويتش، إليه ذهب فحسبما املحتاجني،27 األشخاص
االعتبار. يف والتكافؤ اإلنصاف معيارا يأخذها ال خاصة ملعاملة مستِحقون املحرومني
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متطلبات استيفاء الجميع بوسع يكون بحيث النتائج توزيع ينبغي الحاجة، ملعيار وطبًقا
األقل. عىل البقاء

املعونات بكوبونات الرضورية املواد إىل البرشية الحاجة نلبي املتحدة، الواليات يف
توفر للمسنِّني. الطبية للرعاية ميديكري وبرنامج املرشدين، ومالجئ املجانية، الغذائية
املستحرضات ورشكات ذويهم. أحد وفاة عند للمسافرين خاصة أسعاًرا الطريان رشكات
عندما نثور كبلد ونحن الفقراء. إىل مخفض بسعر أو مقابل دون العقاقري توفر الدوائية

كاترينا. إعصار مثل الكوارث؛ ضحايا إىل الغوث سبل تقديم يف الحكومة تتباطأ
دعم إىل الصحي التأمني مظلة يف املشمولني غري املرىض يضطر عندما نعرتض إننا
إىل كروس بلو بريمريا رشكة أجرتها دراسة توصلت الصحي. التأمني أصحاب املرىض
أو — دوالر مليون ٧٣٨ قدره إضافيٍّا مبلًغا لت حصَّ واشنطن والية يف «املستشفيات أن
لتغطية عليهم؛ ن املؤمَّ غري خدماتها من املنتفعني من — عائداتها من املائة يف ١٤٫٣
وبرنامج للمسنني، الطبية للرعاية ميديكري برنامج من املنتفعني من لة املحصَّ غري املبالغ
ويسكونسن والية عن العام النائب رفع الدخل.»28 ملحدودي الصحية للرعاية ميديكيد
مبالغ عليهم ن املؤمَّ غري املرىض بتغريم الجائرة ملمارستهما مستشفيني بحق شكوى

إضافية.29
ذات األرس من أكرب مبالغ التأمني رشكة ل تحصِّ عندما باالعرتاض صوتنا نرفع
للقروض العالية الكلفة من للحد منظمة قواعد وضع يف ونفكر األقل، االئتماني التقييم
إحصاءات وحسب الدخل. محدودو العمال عليها يحصل التي األجل قصرية الصغرية
٣٠٠ بني ما القروض هذه عىل السنوية الرسوم تبلغ أن يمكن املسئول، اإلقراض مركز

املائة.30 يف ١٠٠٠ إىل املائة يف
اجتماعية، معايري عىل ذاته التحديد يقوم املحتاج. الشخص تحديد يصعب أنه إال
أربعة من مكونة ألرسة الفقر عتبة فإن األمريكية، الحكومة عن الصادرة لألرقام وطبًقا
أرسة أي أن ترى هارفرد جامعة أجرتها التي الدراسات لكن دوالًرا. ٢٠٤٤٤ تبلغ أفراد
رسوم من اإلعفاء حقها من ثَمَّ ومن محتاجة؛ أرسة دوالر ٦٠٠٠٠ عن دخلها يقل

الدراسة.
يعيشون الذين املسنني نسبة أن رغم كمحتاجني السن كبار يُعاَمل املقابل، ويف
يف املائة يف ١٠ إىل ١٩٥٩ عام يف املائة يف ٣٥ حوايل من انخفضت الفقر خط تحت
الرتفيهية باملزارات خصومات عىل يحصلون السن كبار يزال ال ذلك، مع 31.٢٠٠٤ عام

السائد. االجتماعي املعيار هو فهذا النقل، ووسائل
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املعايري تضارب

عندما كربى معضلة تظهر والحاجة، واملساواة التكافؤ معايري تحديد رأسصعوبات عىل
محتاج، شخص من أقل مبلًغا ل تحصِّ كيف املثال: سبيل فعىل املعايري؛ هذه تتضارب
منح مع باملثل الجميع تعامل أن يمكنك كيف بالتساوي؟ الجميع معاملة يف وتستمر
يريدون لكنهم منخفضة أسعار عىل الجميع حصول الناس يود خصومات؟ البعض
صفقات وكذلك يسرية» منخفضة «أسعاًرا املستهلك يريد وحدهم؛ لهم خاصة مساومات

خاصة.32
عن تدافع فهي املتضاربة، املعايري هذه مجابهة لألدوية جنينتك رشكة عىل كان
سنويٍّا دوالر ١٠٠٠٠٠ والبالغة أفاستني، للرسطان املعالج لعقارها املحتملة التكلفة
املريض.33 حياة إنقاذ عىل العقار قدرة قيمة يعكس فهو منصف؛ السعر إن بقولها
حتى رشائه. من يتمكنوا لن املرىض بعض أن يعني السعر أن من قلقون األطباء لكن
دوالر، ٢٠٠٠٠ إىل دوالر ١٠٠٠٠ بني ما جيبه من املريض سينفق التأمينية، املظلة مع

التسعري.»34 يف «مغاالة هذا عىل املعلقون ويطلق
يشرتوا كي املحتاجني املرىض ملساعدة بربامجها باالستشهاد جنينتك رشكة ترد
تساعد التي الخريية الجمعيات إىل دوالر مليون ٢١ بحوايل تربعها فيها بما العقار،
عادل؛ سعرها أن الرشكة وتزعم التأمينية، التغطية بعد املتبقي املبلغ سداد عىل املرىض
ذلك؛ يقبل ال الجمهور لكن للمحتاجني. املساعدة تقدِّم وألنها املرىض، حيوات ينقذ ألنه
املرىض، حياة ينقذ أفاستني عقار أن يف اإلنصاف بمعيار تلتزم ربما الرشكة بأن يشعر إذ

املشكلة. مكمن وهنا املعايري، يف تضارب وهذا الحاجة، معيار تنتهك تنفك ال لكنها
عادل الثابت فالرسم املعايري؛ تضارب عىل آخر مثال تفاوتها مقابل يف الكلفة ثبات
الفعيل. االستخدام يعكس إذ منصف؛ ألنه فعادل املتفاوت الرسم أما للجميع، متساٍو ألنه
اندلعت األول، الفصل يف ذكرنا فكما كربى، صدامات إىل التضارب هذا يؤدي أن ويمكن
مقابل يدفعون كانوا العرق مختلطة جالية أعضاء ألن أفريقيا جنوب يف الشغب أعمال
املختلطة الجالية ثابتًا.35 رسًما يدفع غريهم كان حني يف االستخدام، عىل بناءً الكهرباء
اندلعت وعليه، جائر؛ بنحو تفضيلية معاملة عىل يحصلون اآلخرين أن شعرت األعراق

أشخاص. أربعة فيها وُقتل الشغب، أعمال رشارة
األهداف عىل يعتمد اتباعه املزمع املعيار اختيار أن عىل االجتماع علماء يطلعنا
الحاجة فستكون االجتماعية، الرفاهة هو الهدف كان إذا املعني.36 للموقف االجتماعية

86



النتائج

مصاريف تعديل يجري ما غالبًا السبب ولهذا املحرومني. ملساعدة املهيمن املعيار هي
العالقات عىل الحفاظ هو الهدف كان وإذا املالية. الطالب حاجة عىل بناءً الجامعات
تعرض ولذا سواء؛ حد عىل الجميع يُعاَمل بحيث التكافؤ معيار فسيهيمن التعاونية،
هو الهدف كان وإذا املساومة. يقبل ال سعًرا موتورز) لجنرال (التابعة ساترن رشكة
إسهامهم. حسب الناس يُكافأ بحيث اإلنصاف فسيهيمن االقتصادية، اإلنتاجية تعزيز
خالل من — ساترن سيارات باستثناء — السيارات أغلب سعر يتحدد السبب ولهذا

املساومة. يف املشرتي مهارة

الفصل موجز

فسيعتربون استيفاؤها، جرى قد التوزيعية العدالة معايري أن إىل املستهلكون انتهى إن
من يشء نفوسهم يف يكون ربما أو السعر، يعجبهم ال ربما اجتماعيٍّا. عادًال السعر
سيعتربونه لكنهم الشخيص، املستوى عىل جائر أنه يظنون وربما والضيق، السخط
أجل من تعديله إىل إضافة الجميع، عىل ًدا وموحَّ منصًفا رأوه إذا اجتماعيٍّا عادًال

املحتاجني.
إذ اليسري؛ باألمر ليس ال أم اجتماعيٍّا عادلة السعر نتيجة كانت إن تحديد لكن
للحاجة؛ نظًرا تنازالت منح ينبغي ومتى متكافئًا، أو منصًفا يُعترب ما إىل التوصل يصعب
عامل يوجد وال كذلك، ليس التنفيذ موضع وضعها فإن املفاهيم، وضوح رغم وملن؟
استيفاء من العمالء يتيقن ال ما كثريًا لذلك، نتيجة العدالة. املرء ملس يضمن واحد

ملتبًسا. املوقف يكون ما فغالبًا وعليه، التوزيعية؛ للعدالة التقادمية املعايري
سواء — انتُهكت قد التوزيعية العدالة معايري أن فيها العمالء يظن التي املواقف يف
السبب. لتحري يدفعهم ما سيجدون — ملتبًسا أم الشمس وضوح واضًحا االنتهاك كان
هي السلبية، األحداث سيما ال األحداث، وراء األسباب العمالء بها يحدد التي والكيفية

التايل. الفصل موضوع وهي السببي»، العزو «نظرية محور

تعريفات

مختلف يتحمل أن ينبغي الذي الشخص حول باإلجماع عليها متفق قواعد النتيجة: معايري
املواقف. مختلف يف التكاليف
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بالسعر. كميٍّا وتُقاس خدمة، أو لسلعة ذاتيٍّا املحدد املادي االستحقاق القيمة:

فرص إتاحة فينبغي نفسه، املبلغ يتحملوا أن ينبغي الجميع بأن القائلة القاعدة التكافؤ: معيار
ممكن. سعر أدنى عىل للحصول للجميع متساوية

يحصل التي املنافع حزمة أحدهم يشتهي ال بحيث املنافع، اقتسام الحسد: عن املنزَّه التوزيع
غريه. عليها

بها يُعاَمل التي بالكيفية مقارنة الفرد بها يُعاَمل التي الكيفية إىل يركن حكم النسبية: العدالة
اآلخرون.

شخص مع يقتسمه بحيث املال، من مبلغ عىل شخص فيه يحصل بحثي، منهج الدكتاتور: لعبة
نصيبه. عىل أيهما يحصل ال له، املخصص نصيبه اآلخر الشخص رفض إذا آخر؛

الحصص. توزيع ويقرر املال، عىل يحصل الذي الدكتاتور لعبة طرف الدكتاتور:

الدكتاتور. له يخصصها التي الحصة رفض أو قبول يقرر الذي الدكتاتور لعبة طرف املتفاعل:

حظٍّا. أقل هم ملن خاصة اعتبارات إعطاء ينبغي بأنه القائلة القاعدة الحاجة: معيار
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الثامن الفصل

السببي العزو

البائع! عىل اللوم

الكبري: املتجر مرتادي من اثنني بني التقليدية املحادثة هذه ل تأمَّ

فجأة؟» هكذا ارتفع ِلَم القهوة! تلك سعر عىل نظرة ألقيت «هال السيدة:
الفاحش.» الربح وراء يسعون إنهم املحامص، أصحاب «إنهم الرجل:

طيبة.» بسمعة تتمتع فهي الرشكة! هذه «ليست السيدة:
املسئول!» هو األمور زمام توىل الذي الجديد فاملدير «إذن الرجل:

باالحرتام!» جدير رجل إنه هو، ليس «ال السيدة:
الربازيل!» يف البن محصول قلة السبب أن بد ال «إذن الرجل:

بالتأكيد!» «نعم! السيدة:

ما، يشء حدوث وراء السبب يف التفكري إطالة يف مفرًطا وقتًا اإلنسان يقيض
السعر لم أنفسنا: نسأل نتسوق عندما وراءه. الدافع كان وما عنه، املسئول والشخص

آخر؟ خياًرا يملك يكن لم أم عمد عن بهذا قام هل املسئول؟ من توقعت؟ مما أعىل
الذين املتسوقني من لست أنني أوضح أن وينبغي أفعله، نفيس أنا ألنني ذلك أعرف
الخمسة طوال الرياضية أحذيتي نفس أشرتى فأنا يشرتون، فيما التنوع وراء يسعون
ع تنوَّ الفرتة، هذه إبان الطراز. ونفس التجارية العالمة نفس من املنرصمة عاًما عرش
جديد، زوج لرشاء مؤخًرا عدت عندما دوالًرا. و٢٩٫٩٥ دوالًرا ١٩٫٩٥ بني ما السعر
عادل؛ وغري منصف غري هذا كان فانزعجت. دوالًرا، ٣٤٫٩٥ إىل قفز السعر أن اكتشفت
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ما وراء السبب فما أكرب، مبلغ مقابل يف نفسها الجودة عىل أحصل كنت النهاية ففي
ارتفع ِلَم السبب؛ معرفة أردت الكبري، باملتجر السيدة فمثل أعرف، أن أريد كنت حدث؟

فجأة؟ هكذا السعر
األشياء نقبل إننا لنا. تروق ال نتيجة أي وراء السبب بفهم ا خاصٍّ اهتماًما نهتم إننا
كان فإن نريد؟ ما غري عىل األمور تحدث ِلَم معرفة نود لكننا لنا، ا حقٍّ ونعتربها الطيبة
معرفة نريد التوزيعية، أو الشخصية العدالة معايري تنتهك التسعريية السياسة أو السعر

اإلجحاف. لهذا تعرضنا وراء السبب
هي األحداث وراء السبب إىل اليومية املواقف يف العادي الشخص توصل كيفية
عالم يوضح السببي».1 العزو «نظرية عليه يُطلق األبحاث من غزير سيل موضوع
فهم عباقرة، ليسوا العمالء «أغلب املجال: لهذا أبحاثه كرَّس الذي فاينر، برنارد النفس
وَمن ثانية، ستتكرر وهل ترضهم، لم النتيجة كون وراء السبب عن فحسب يسألون

ُوجد؟»2 إن امللوم،
عقالنية؛ حتى أو دقيقة األسئلة هذه عىل الناس إجابات تكون أن بالرضورة ليس
ذاتية، تأويالت حدس، مجرد هي واقع. عىل وليس اعتقادات، عىل معتمدة تفسرياتهم ألن
عىل بناءً ُمصدرة متعجلة وأحكام السابقة، املرء خربة عىل بناءً مستخلصة استنتاجات
الهزيلة املعلومات من العمالء يستخلصه ما عىل تقوم للسببية تفسريات هي الغريزة.

كانت. أيٍّا لهم املتاحة
عادلة أسعارهم أن واكتشفُت الرياضية، األحذية متجر عىل الرتدد عىل واظبُت إذا
يشء أو املنظومة يف مؤقت خلل هو ٣٤٫٩٥ مبلغ أن إىل فسأتوصل متَِّسق، نحو عىل
السيئة تجاربي تتكرر حتى ليس بعد! ليس عليهم. باللوم ألقي لن لكني عليه، أُكرهوا
مدير فرضها ربما دائمة، الزيادة أن إىل — بالخطأ ربما — سأتوصل حينها معهم.

ثانية. معهم أتعامل لن بأني حينها عهًدا نفيس عىل وسأقطع جشع، جديد
الكبرية املتاجر مرتادي مثل أو مثيل املستهلك يحاول عندما العزو، نظرية حسب
األوىل أساسية:3 مسائل بثالث إال ينشغلون ال فإنهم جائر، سعر وراء سبب إىل التوصل
غري (خطأ خارجيٍّا أو األخرق) (خطئي داخليٍّا السبب كان إذا ما املسئولية: تحديد هي
ما). شخص اقرتفه اإلرضار بهدف متعمد خطأ أو ما يشء عن نجم ضار وغري مقصود
أم املنظومة يف (خلل مؤقتًا أم دائًما الفعل كان إذا الديمومة: فهو الثاني الشاغل أما
تحت الفعل كان إذا التحكم»: «إمكانية هو واألخري الثالث والشاغل األمد). طويلة خطة

املسئول. الشخص سيطرة

90



السببي العزو

والديمومة املسئولية

من رشائي بسبب أنا خطئي املفاجئ املرتفع السعر كان ربما الريايض، حذائي حالة يف
أحاول لذا بالسوء، يشعرني هذا ألن نفيس؛ عىل اللوم إلقاء أبغض لكني املتجر، هذا
نظام أو النفط؟ سعر يكون ربما باللوم. عليه أللقي ما شخص أو ما يشء إيجاد

قاًرصا؟ جديًدا كمبيوتر
عطل أو وقَدر قضاء — اصطناعي أو طبيعي الجائر السعر سبب أن نظن كنا إذا
السبب كان إذا سينتابنا الذي الضيق بقدر ليس لكن الضيق، سينتابنا — ميكانيكي
البن محصول َضعف قبلوا الذين الكبرية املتاجر مرتادي شأن وشأننا آخر. شخص
يكن لم إذا عادًال السبب نعترب فإننا البن، أسعار الرتفاع مرشوع كسبب الربازيل يف
مثل: طبيعية، أسباب إىل أسعارها تعزو التي والرشكات آخر، شخص من مقصوًدا فعًال
املتعمدة األفعال إىل وليس — النقل مشاكل أو الكمبيوتر، يف خطأ أو املحاصيل، ضعف

ذلك. تدرك — ربح لجني املديرون عليها يقِدم التي
اصطناعية آلية عىل أو الكمبيوتر عىل أو السوق عىل اللوم إلقاء من أتمكن لم إذا
جنوني وسيجن آخر، شخص عىل به فسألقي إذن الريايض، حذائي سعر الرتفاع أخرى
أعرف االنفعاالت. رشارة تُشعل البرش من غرينا عليها يقِدم التي املؤذية فاألفعال حينها،
استغاليل عىل سيقِدمون الذين التجزئة تجار بعض وأعلم شنيعة، دوافع لديهم البرش أن

ثائرتي. يثري ما وهذا استطاعوا، إن
سيئة لنتيجة امليكانيكي السبب مقابل يف البرشي للسبب االستجابة يف الفارق ظهر
كما — اللعبة من النسخة هذه يف الدكتاتور. لعبة من لة معدَّ نسخة استخدمت أبحاث يف
مع اقتسامه منه ويُطَلب املال، من مبلًغا الدكتاتور يُعطى — السابع الفصل يف رشحنا

يشء. أي عىل أيهما يحصل ال له، املمنوح باملبلغ املتفاعل يقبل لم إن املتفاعل.
من إما املبدئي، العرض مصدر الباحثون ع نوَّ الدراسة، يف املستخدمة اللعبة يف
عرًضا املتفاعل قبول احتماالت تزداد أنه واكتشفوا الكمبيوتر،4 من أو آخر شخص
ترصُّف يفرسِّ املتفاعل أن يتضح آخر. شخص من إياه قبوله عن الكمبيوتر من جائًرا
مقصود. الشخص ف ترصُّ أن استنتج لكنه عشوائي، أو عارض حدث أنه عىل الكمبيوتر
يف الشتباههم الشخص هذا يعاِقبوا كي إنسان أنه ظنوا ممن العرض املتفاعل رفض

لديه. كيدية دوافع وجود
الناس يلمس «عندما يقول: الباحثني أحد كتب العزو. عمليات يف مهم دور للدوافع
البائع أن املستهلك ظن إذا سلبيٍّا».5 فعلهم رد فسيكون تحركه، األنانية أن أحدهم يف
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إذا املقابل، ويف جائر. بأنه فعله عىل فسيحكم الربح، من مزيد لجني السعر من يزيد
لتجنُّبها، سبيل ال الكلفة يف زيادات لتغطية إال لسبب ال السعر، يرفع البائع أن ظن

عادل. بأنه فعله عىل فسيحكم
قوي زلزال بعد املعبأة املياه أسعار عىل أُجريت دراسة يف الدوافع أهمية ظهرت
الحادة للزيادة سبب أي عىل املتفاعلون يحصل لم عندما كاليفورنيا.6 جنوبي رضب
لديهم تولَّد قد انطباًعا أن وبدا جائرة، الزيادة أن منهم املائة يف ٦٧ ارتأى السعر، يف
مخطط السعر يف الزيادة أن لهم ُرشح عندما لكن جشعة، مطامع تحرِّكها الرشكة بأن
نسبة انخفضت طبيعي، تجاري دافع إىل يشري مما طويل؛ بوقت الزلزال وقوع قبل لها
ملسها التي الجور درجة يف والفارق فقط، املائة يف ٣٥ إىل جائرة الزيادة أن رأوا من

الدوافع. حول االفرتاضات تباين إىل راجع املتفاعلون
وليس ما شخًصا أن حددت إن فما الريايض، لحذائي املرتفع السعر إىل بالعودة
ينبغي هل امللوم. الشخص أحدد أن عيلَّ ظل اللوم، يتحمل أن ينبغي خارجيٍّا ما عامًال
بني األشخاص هؤالء كل عن وماذا املصنِّع؟ عىل أم املتجر مدير عىل باللوم ألقي أن

آثمني! يكونوا أن يمكن أيًضا فهم واملدير؟ املصنِّع
وعندما املقررة، الكتب أسعار ارتفاع جرَّاء الطالب عامة يغضب املثال: سبيل عىل
الطالب قدَّر التجزئة.7 بائع عىل ال النارش عىل باللوم ألقوا املسئول، الشخص عن سألتهم
لكن كبرية، بصورة الواقع من القريب وهو ربًحا، املائة يف ٢٥ حوايل يجني املتجر أن
لم الطالب أن الواضح من الواقع. ينايف ما وهو ربًحا، املائة يف ٥٠ يجني النارش أن قدَّروا
كانوا منهم فكثريٌ فيه، العاملني األشخاص أحبوا ألنهم املتجر؛ عىل اللوم إلقاء يف يرغبوا
عابئني غري الربح فاحشو رأسماليون أنهم للنارشين نظرتهم كانت لكن مثلهم، طالبًا

الجامعة. طالب بني طيبة بسمعة يتمتعون ال فالنارشون باآلخرين؛
نية ُحْسن املستهلكون فسيفرتض الكبرية، املتاجر مرتادي مع الحال هو كما
يف بالنزاهة معروفني كانوا إذا االجتماعي التسعري معيار ينتهكون الذين البائعني
يؤمنون اآلخرين يجعل املرء سمعة حسن أن األبحاث توضح التجارية. معامالتهم
تشتهر بعينها رشكة بأن الدراسات إحدى يف املشاركون أُخِرب عندما نواياه. بحسن
إىل ميًال أكثر املشاركون كان أسعارها، الرشكة نفس رفعت حني النزيهة، بمعامالتها

عادل.8 ف ترصُّ ذلك بأن االعتقاد
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نمطيٍّا سلوكهم كان إذا ما هو التايل شاغيل يكون اآلخرين، عىل باللوم أُلقي عندما
األمر ربما واحدة؟ ملرة شاذة حادثة هي أم الحدوث يف األمر هذا سيستمر هل ال. أم
التسعري خطوة كانت إذا أما تجاهله، فبوسعي يتكرر لن خطأ كان إن خطأ. مجرد
املسئول الشخص كان إذا مما تخويف فسيكون طيبة، البائع سمعة تكن لم وإذا دائمة،

املوقف. بزمام يتحكم

السيطرة

البن أسعار ارتفعت إن فيه؟ التحكم املسئول الشخص بإمكان فعٌل الجائر اإلجراء هل
فعل يسعهما ال التجزئة بائع أو فاملحمصة مفهوم؛ أمر فهذا املحصول، َضعف بسبب
فلم كذلك؛ مفهوم فهذا السعر، رفع سوى خياًرا الريايض حذائي بائع يملك لم إن يشء.

ذلك. حيال يشء فعل يمكنه
للدراسة الخاضعون أُطلع عندما أنه الباحثون اكتشف العزو، لعمليات دراسة يف
بسبب السعر زيادة عىل حكمهم كان التكاليف، عىل السيطرة من قدًرا للبائع أن عىل
يشري مما — أسعارهم يرفعوا لم املنافسني أن عىل أُطلعوا وعندما جائرة،9 أنها التكلفة
جائرة. بأنها السعر زيادة عىل حكموا — الجميع عىل ترتفع لم السوق يف التكاليف أن إىل
املستهلك يظن التي السيطرة مقدار يف حدث قد تغيريًا أن يبدو أخرى، ناحية من
لهم سيطرة ال البائعني أن يُفرتَض كان املايض، يف التكاليف. عىل يملكها البائع أن
كسبب املوردين طرف من النفقات ارتفاع يُقبل كان ثَمَّ ومن النفقات. يف الزيادات عىل
أوكان آرثر االقتصاد عالم كتب عاًما، عرشين من أكثر منذ األسعار. لزيادة مرشوع
زيادات عن الناجمة تلك أما عادلة، التكلفة زيادات إىل الراجعة األسعار «زيادات يقول:

جائرة.»10 أنها عىل إليها يُنظر ما فغالبًا الطلب،
عن خارجة تُعتََرب تعد لم التجهيزات كلفة زيادة الحالية، االقتصادية البيئة يف لكن
بذلك القيام إن التكاليف؛ يف التحكم بوسعهم الباعة أن حاليٍّا السائد فالفكر السيطرة؛
أن عىل نيويورك مدينة يف شكلناها التي البحثية الرتكيز مجموعات اتفقت مسئوليتهم.
أنه «أعتقد السيطرة: تحت مورديهم تكلفة إبقاء يف املنتجني عاتق عىل تقع املسئولية
التكلفة أنا أتحمل «ِلَم املورِّدين.» مع التفاوض يف براعًة أكثر يكونوا أن للمنتجني ينبغي

جانبهم؟» من التكلفة لتقليل خطوات اتخذوا هل النهاية؟ يف دائًما
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كلٌّ يعزز — والسيطرة والديمومة املسئولية — الثالثة العزو عوامل أن عجب ال
أن إىل ويتوصلون بغيضة، نتيجة إىل ينتهون عندما ذرًعا الناس يضيق اآلخر.11 منها
يترصف وأنه ذلك، له ينبغي وكان النتيجة، يف التحكم بإمكانه كان آخر شخص السبب
الضيق ينتابه السلوك، هذا املستهلك يستشف عندما املسئول. غري النحو هذا عىل «دوًما»
سيطرة وتحت دائم أنه عىل السلوك تفسري يجري عندما أنه األبحاث تُظهر الشديد.
مرة البائع هذا من أبًدا يشرتوا أال العمالء اعتزام احتماالت تزداد املسئول، الشخص

أخرى.12

السببي العزو انحيازات

عمليات ألن األسعار جور حاالت يف باللوم العمالء بها يلقي التي بالكيفية التنبؤ يسهل ال
السببي العزو انحيازات تؤثِّر والثقافية. الشخصية االنحيازات بفعل تتغري السببي العزو
أم آخر شخص عىل أم نفسه عىل ما حدٍث جرَّاء باللوم سيلقي املرء كان إذا ما عىل
املحادثة طريف أحد كانت التي الكبري املتجر كسيدة اإلناث؛ املثال: سبيل عىل القَدر. عىل
والنتائج خارجية، عوامل إىل الطيبة النتائج عزو إىل الرجال عن أميَل الفصل، بداية يف
يستنبطن ما عادًة النساء أن أجريتها التي األبحاث يف اكتشفُت وقد النفس.13 إىل السيئة

الرجال.14 يفعل مما أكثر للباعة إيجابية دوافع
عن مسئول خارجيٍّا عامًال أن االعتقاد إىل األمريكيون يميل الثقافات، أغلب شأن
أنفسنا.15 ال آخر شخًصا نلوم ما غالبًا الثقافات، بعض عكس عىل لكن الجائر، السعر
عىل الفشل بالئمة ونلقي ألنفسنا، النجاحات نعزو أن إىل ننزع الغربي العالم يف نحن

اآلخرين.16
خارجي عامل عىل الفشل بمسئولية املرء يلقي أن املرجح من أخرى، ثقافات يف
ذلك، عن فعوًضا آخر،17 شخص عىل باللوم يلقي ال ما غالبًا لكنه بالضبط، نفعل كما
إلقاء املستهجن من القَدر. أو الحظ أو الطالع ما: خارجي عامل عىل اللوم إلقاء إىل يميل
التمزق يولِّد أن يمكن هذا ألن الجمعية؛ الثقافات يف سيما ال آخر، شخص عىل اللوم

مشكلة. أي يسبب ال القدر عىل اللوم إلقاء لكن املجموعة، يف والتنافر االجتماعي
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الفصل موجز

يستخلصون — املستهلكون فيهم بمن األشخاص— أن كيف السببي العزو نظرية ترشح
فالنتيجة سارة؛ غري بنتيجة تنتهي التي األحداث خاصًة اليومية، الحياة أحداث سبب
عمليات وتقود اللوم، إلقاء إىل تؤدي التوزيعية أو الشخصية العدالة معايري تنتهك التي
كان وإن بذلك، قيامه وسبب املسئول، الشخص حول األسئلة طرح إىل اللوم إلقاء

مجدًدا. سيفعلها
إىل أو جماد إىل السعر، يف متوقعة غري زيادة مثل سيئة، نتيجة يف اللوم ُوجه إذا
البن سعر الكبري املتجر مرتادو قبل فكما عادلة، كزيادة ذلك املرء يقبل والقَدر، القضاء
عىل حكًما املرء يُصدر فربما املحصول، َضعف إىل راجع السبب أن ظنوا عندما املرتفع
الحياة!» ُسنَّة هي «تلك الناس: يقول وكما جائرة، ليست لكنها مؤسفة أنها جائرة نتيجة
أصحاب أن قررت لقد الريايض. حذائي حالة يف التجزئة بائع عىل باللوم ألقيت لكني
لم أنهم يتضح ما وهو بالسعر، التحكم لهم يتيح موقع يف كانوا جشعني. باتوا املتجر
فإنهم للقسط، وتوخيًا دائًما، املايضمرضيًة يف معهم تعامالتي كانت ذلك، ومع يفعلوه،
الحذاء، واشرتيت أتردد لم لهذا عاًما؛ ١٥ من يقرب ملا أسعارهم نطاق عىل حافظوا
عملية كانت هل السعر؟ يحددوا أن لهم كيف حينها تساءلت لكني األعىل، وبالسعر
موضوع وهي اإلجرائية، العدالة شاغل هي األسعار بها تُحدَّد التي فالعملية عادلة؟

املقبل. الفصل

تعريفات

اليومية. الحياة أحداث أسباب التقليدي الشخص يفرس كيف السببي: العزو نظرية

سلبي. فعٍل بالئمة عليها ويُلقى تُحدَّد، قوة أو جماد أو شخص املسئولية: عزو

املستقبل. يف سيتكرر ما فعًال أن االعتقاد الديمومة:

املسئول. الشخص بفعل يتأثر أن يمكن حدثًا أن يف االعتقاد السيطرة:

القَدر. عىل أو نفسه عىل أو آخر شخص عىل األحداث بالئمة اإللقاء إىل املرء ميل العزو: انحياز
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العملية
بالقواعد! االلتزام عليك

رياضية سيارة رشاء يف تفكر كانت التي السيدة تلك الثالث؟ الفصل من سايل تتذكر هل
وصلت أن بعد النهاية يف أمرها حسمت بالفعل! اشرتتها لقد دوالر؟ ٤٥٠٠٠ مقابل
وتخفيض املائة، يف ١٠ قدره بتخفيض دوالر ٣٧٥٠٠ إىل املبيعات مندوب مع بالسعر

الجديدة. بالسيارة القديمة الجيب سيارتها مقايضتها بعد دوالر، ٧٠٠٠ بقيمة
التي الشهرية التكلفة حدد الذي الكمبيوتر، يف بياناتها جميع املبيعات مدير أدخل
تأمني إىل إضافة البيئة» حماية «حزمة ستتضمن التكلفة أن املدير لها ورشح ستدفعها،

عليها. إضافية رسوم فرض دون االئتمان عىل
دوالًرا ٣٠ تلقائي بشكل خلسًة يُدِخل كان الكمبيوتر أن سايل علم يبلغ لم ما
أخرى منتجات إلضافة «مساحة» التاجر أعطى ما وهو مدفوعاتها، إىل شهر كل إضافية
املنتجات هذه جعل نفسه الوقت ويف — ضخمة ربح هوامش لها أن تصاَدف منتجات —
الفصل.) هذا نهاية يف الالحقة» «املبيعات (انظر مجانية. كانت لو كما تبدو اإلضافية

يف حتى تفكر لم منصف، األثرية الرياضية سيارتها سعر أن سايل قررت أن منذ
ُعوملت الذي الظلم مدى تدرك لم حتى إنها املسكينة! لسايل يا الشهرية. الدفعات عدالة

جائرة. تسعري عملية يستخدم التاجر أن يف تُشكَّ لم به.
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االجتماعية. العدالة عنارص :1-9 جدول

اإلجرائية» «العدالة التسعري عملية عدالة التوزيعية» «العدالة السعر نتائج عدالة

مع عادلة بأنها الرشكة عىل املرء يحكم كيف
عموًما؟ املجتمع

عادل بأنه السعر عىل املرء يحكم كيف
عموًما؟ للمجتمع

التسعري: لعملية التقادمية باملعايري االلتزام السعر: لنتائج التقادمية باملعايري االلتزام
تخضع أن للعملية ينبغي والخيار: الرأي •

للسيطرة.
قيمة السعر يعكس أن ينبغي اإلنصاف: •

املنتج.
مفهومة. تكون أن للعملية ينبغي الشفافية: • نفسه هو السعر يكون أن ينبغي التكافؤ: •

للجميع.
مجردة تكون أن للعملية ينبغي الحيادية: •

متحيزة. وغري
للمحرومني. السعر ضبط ينبغي الحاجة: •

لرغبت منصف، وغري عادل غري سعر ٣٧٥٠٠ مبلغ أن قررت قد كانت سايل أن لو
األخالق: عالم جرينربج، جريالد يوضح وكما السعر. هذا بها تحدد التي الكيفية معرفة يف
حول بيئته من إضافية معلومات املرء يلتمس التوزيعي، الجور صور تفسري محاولة «يف

اإلجرائية.»1 العدالة هي وهذه — النتائج هذه بها خرجت التي الكيفية
بها يتحدد التي الكيفية عىل تنطبق التي العملية معايري عىل اإلجرائية العدالة تقوم
التي التوزيعية، العدالة عن تختلف وهي البائع، تسعري اسرتاتيجية عدالة أي السعر؛

.(1-9 الجدول (انظر املستهلك يتحمله الذي السعر أي الناتج؛ بعدالة تتعلق
بلغناه ما ونتأمل كلية، نظرة نلقي دعونا اإلجرائية، العدالة نتناول أن قبل لكن
الرشاء، عملية إتمام إىل الشخيصيقود املستوى عىل العادل السعر أن رأينا لقد اآلن. حتى
املستوى عىل الجائر السعر لكن املنتج، إىل فعلية حاجة يف املستهلك أن افرتاض عىل
العدالة عىل االجتماعية العدالة وتشتمل االجتماعية. العدالة اعتبارات إىل يقود الشخيص

التسعري. عملية عدالة اإلجرائية: العدالة عىل وكذا السعر، ناتج عدالة التوزيعية:
مع بالتوازي يسريان التسعري) وعملية السعر (ناتج االجتماعية العدالة مكوِّنا

.(2-9 الجدول (انظر الشخصية العدالة قاسمي
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التسعري. وعملية السعر لنتائج االجتماعية املعايري عىل أمثلة :2-9 جدول

للعدالة التقادمية املعايري
االجتماعية

للعدالة الوصفية املعايري
الشخصية

 

أعىل أسعار تحصيل ينبغي ال
ومن الطالب، من للسيارات

األقليات.

سعر يفوق أن املتوقع من
سيارات سعر فرياري سيارات

فورد.

السعر نتيجة

السعر يكون أن ينبغي
معلنًا للسيارة اإلجمايل

للجميع.

املقاعد تكون أن املتوقع من
سعر يف مشمولة الخلفية

السيارة.

التسعري عملية

العدالة أن هو والشخصية االجتماعية للعدالة االجتماعية املعايري بني الفارق
وصفية. معايري إىل مآلها الشخصية والعدالة تقادمية، معايري عىل تقوم االجتماعية
منتظر. أو طبيعي هو ما بشأن الناس عليها يجتمع معتقدات هي الوصفية املعايري
عىل «ينبغي» التي الكيفية ل تفصِّ إنها أي الوجوب؛ عنرص عىل التقادمية املعايري تنطوي
املعايري اتباع ينبغي أنه عىل يتفق ككل املجتمع أن الناس ويرى بها. الترصف األفراد

والخاطئ. الصحيح ل تفصِّ ألنها التقادمية؛
د تُحدَّ والتي التسعري، لعملية االجتماعية العدالة الفصل: هذا موضوع إىل لنُعْد واآلن
عملية عدالة تصبح العادل، السعر نموذج حسب للتسعري. التقادمية باملعايري بااللتزام
يُحكم عندما البائع. عىل السعر يشوب الذي الظلم بالئمة يُلقى عندما شاغًال التسعري
السعر. بها تحدد التي الكيفية معرفة يف العميل يرغب جائرة، بأنها السعر نتيجة عىل
عدالة يف النظر فسيُعاد عادلة، أنها السعر بها تحدد التي العملية عىل ُحِكم وإن
ال الذي القضائية الدعوى صاحب أن األبحاث أفادت املثال: سبيل عىل ذاته. السعر
التي العملية أن رأى دام ما عادل، الحكم أن سيعتقد ينصفه، حكم عىل يحصل
يقبل إذ التسعري؛ عىل نفسه األمر وينطبق عادلة.2 كانت الحكم إصدار يف استُخِدَمت
املالية املساعدات تمنح الجامعة أن يعتقدون كانوا إذا أعىل، تعليم بمصاريف الطالب
السعر يُعترب ثَمَّ ومن عادلة؛ عملية هذه الشخصية. العالقات ال وحده الدخل أساس عىل

عادًال. نفسه
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عملية يف للتفكري دافع أي يوجد فال عادل، بأنه السعر عىل يُحَكم إن ما عادة،
العملية أن اكتُشف فإن الحق، وقت يف العملية تتضح الحاالت بعض يف أنه إال التسعري.
محاكم يف أُجريَت دراسة يف ذلك اتضح السعر. بعدالة األويل الحكم سيتغري جائرة،
حرض إذا نظرها دون الدعوى رفض عىل هناك العرف جرى حيث بشيكاجو؛ املرور
برغم لكن كاٍف. عقاب عمله عن ليوم املتهم تعطُّل أن املحكمة ترى الجلسة. املتهم
لعرض بالفرصة يحظى ال ألنه جائرة؛ العملية أن املتهم يشعر ما فغالبًا النتائج، إيجابية

قضيته.3
عملية كانت إذا جائًرا يغدو عادًال يُعتََرب الذي السعر التسعري، مع الحال هو وكما
مجانًا مجلة عىل بالحصول عرًضا العميل قبول بعد املثال: سبيل عىل جائرة. التسعري
سنتني. ملدة باشرتاك تُلزمه صغري بخط املكتوبة التفاصيل أن بعدها يعلم شهر، ملدة
أن الجديد املالك يكتشف قد وعادًال، منصًفا األوىل للوهلة بدا بسعٍر منزل رشاء بعد أو
أو العرقي التمييز بسبب آخرين محتملني مشرتين من أعىل عروًضا رفض السابق املالك

عادًال. ليس السعر فإن ثَمَّ ومن عادلة؛ ليست العملية الحالتني، كلتا يف الديني.
املعايري هي ما العادلة؟ التسعري عملية يُشكل الذي ما هو: اآلن فالسؤال إذن،
تمام تنطبق لألجور اجتماعية معايري ثالثة اإلدارة يف الباحثون حدد املرتبطة؟ االجتماعية
الحيادية. (٣) الشفافية. (٢) الخيار. أو الرأي (١) وهي: التسعري، عملية عىل االنطباق

الخيار أو الرأي معيار

يجري ال بحيث السيطرة، من قدًرا العمالءَ التسعري يف الخيار أو الرأي معايري تعطي
عندما تمثيل». دون رضائب «ال الثوري: الشعار يف موقٍف، إىل الحاجة تجلت استغاللهم.
السعر بنتيجة قبوله احتماالت تزداد السعر، تحديد عملية يف ما برأي املستهلك يتمتع

عادلة. كنتيجة
بهونج األنفاق مرتو تذكرة يف الزيادة عىل أُجريت دراسة يف الرأي مفعول ظهر
وكان عدًال.4 أكثر السعر اعتربوا التسعري، نظام يف باملشاركة للناس ُسمح عندما كونج.
املساومة و/أو املناقصة خالل من السعر تحديد يف يشاركون الذين «العمالء أن مربرهم

عادًال.»5 السعر يعتربون ما غالبًا
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عازفو السعر. تحديد يف الرأي حرية كامل للمشرتين يرتك النادرة الحاالت بعض يف
سائقو يَقبل كما يستحقه، أداءهم أن يعتِقد ما لهم يدفع الجمهور يدعون الشوارع
سلسلة توجد بأسرتاليا ملبورن ويف الراكب، لهم يدفعه بقشيش أي التاكيس عربات
ويفيد املناسب،6 املبلغ تراه ما تدفع حيث إفريثينج» آز «لينتل اسمها صغرية مطاعم

عادًال. سعًرا يدفعون العمالء أغلب أن املطاعم سلسلة أصحاب
بالتعبري لهم السماح خالل من فاعًال دوًرا يمنحهم للمستهلكني الخيار إتاحة إن
السلعة. عن االستغناء عىل أو سابًقا محدد بسعر الرشاء عىل يُكرهون فال آرائهم، عن
ملا ارتفعت الكتاب كلفة أن بسبب ال املقررة، الكتب سعر عىل يعرتضون مثًال الطالب
مجربون إنهم أيًضا. آخر خياًرا يملكون ال ألنهم بل فحسب، للكتاب دوالر ١٠٠ عىل يربو
سوق «ظلم عن الطالبية الصحف إحدى نرشت ولذلك عليهم. املقررة الكتب رشاء عىل

البدائل.»7 ندرة ظل يف املقررة الكتب
بعدد التمتع فإن جائر، أمر املتاحة الخيارات محدودية أن رغم أنه والعجيب
تسعري خطط عىل أُجريت دراسة يف كذلك. جائر أمر الخيارات من املعقول من أكرب
أفضل خيارات ٧ وأن وحيد، خيار من أفضل خيارات ٣ أن اتضح املحمولة، الهواتف
فعندما معالجتها، املخ يستطيع التي الخيارات لعدد حدود توجد لكن خيارات. ٣ من
وأظهرت املعلومات،8 حمل زيادة من العميل يعاني أكثر، أو بيانات ١٠ مع نتعامل
يفعل ماذا يدرك وال خياًرا، ١١ عليه يُعرض عندما األمر عليه يختلط العميل أن الدراسة
يضع واالرتباك مربك، املعلومات من فيه امُلباَلغ الكم إن خياًرا.9 ٢٢ عليه يُعَرض عندما

جائر. وهذا ضعيف، موقف يف املستهلك

الشفافية معيار

منطقية تكون أن ينبغي السعر بها يتحدد التي الكيفية بأن الشفافية معيار يقيض
البيع. عملية قبل بوضوح مرشوًحا للسعر اإلجمايل املقدار يكون أن ينبغي ومفهومة.

بعيد،10 أمد منذ شاغًال شغًال العدالة مسألة تمثِّل حيث العامة؛ املرافق مستوى عىل
وللقيام شائبة، تشوبها ال التي العدالة وا يتوخَّ أن جاهدين الحكومة مفوضو يحاول
واإلحكام.»11 املصارحة عىل «التأكيد مع الشفافية سيما ال العملية، عىل يركِّزون بذلك

ضعف. موقف يف أنهم املستهلكون يشعر التسعري، عملية الغموض يكتنف عندما
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فنظام الطريان، تذاكر كلفة وهو املبهمة، التسعري عمليات عىل بارز مثال ثمة
استيعابه. العميل عىل يتعذر بحيث التعقيد بالغ الطريان رشكات لدى املتغري» «التسعري
يدفع أن يمكن األول، الفصل يف ذكرنا فكما التكافؤ؛ معيار النتيجة تنتهك ذلك عىل عالوة
املجاور باملقعد الجالس الشخص يدفع لم التي الرحلة مقابل دوالر ١٥٠٠ الركاب بعض
وجائر، متساٍو غري نفسه الطائرة تذكرة سعر أن ورغم دوالًرا. ١٥٠ إال مقابلها له
رجل تعبري حد وعىل السعر. تحديد بها تم التي الطريقة عىل أيًضا العمالء يعرتض
الباهظة، األسعار حيال الركاب بغضب الطريان رشكات تعبأ «ال األسفار: دائم أعمال

تذاكرها.»12 أسعار الرشكات بها تحدد التي السخيفة الطريقة حيال وكذا
أسعار يف الشفافية «غياب (انظر مبهمة تسعري سياسة أيًضا للمستشفيات
إجراء كل بتكلفة لة مفصَّ قوائم املستشفيات يف الفصل). هذا نهاية يف املستشفيات»
املستشفى ل يفصِّ ثم بند، ٢٠٠٠٠ إىل يصل ما القائمة هذه تضم أن يمكن تجهيز. أو
تمتُّ وال ضخمة، اإلجمالية املبالغ أن هي املشكلة املريض. بفاتورة بند لكل املحدد املبلغ
وال الحقيقية، التكاليف ملعرفة للمستهلك سبيل ال املرىض. من غريه فعليٍّا يدفعه ملا بصلة
تكاليف عىل للسيطرة طريق وال آخر، بمستشًفى املستشفيات أحد نفقات ملقارنة مجال

به. املقيم املستشفى
املثال سبيل عىل ل تأمَّ للسعر. املضللة الدعاية للشفافية الواضحة االنتهاكات من
صغرية بأحرف مطبوًعا كان السيارات: عىل التأمني خطط تبيع كانت التي الرشكة
هاتف فاتورة عىل شهري رسم بإضافة للرشكة تفويض الرتويجية االستمارة ظهر عىل
ثارت االحتيال، سوى وراءها يكن لم التي فاتورتهم، العمالء استلم وعندما العميل.13

ثائرتهم.
وفيه السلبي، الخيار بصفقات معروف املضللة املمارسات من آخر رضب ثمة
الرشكة تخطر لم إذا شهري رسم عىل منك علم دون وتوافق مجانية، خدمة يف تشرتك
الشهر» كتاب «نادي خالل من التسعريية املمارسة هذه انترشت يوًما. ٣٠ غضون يف
مما وجليٍّا؛ بارًزا السلبي الخيار كان النادي، حالة ففي مىض؛ قرن من يقرب ما منذ
وهذا للقانون؛ ومخالًفا احتياًال يكون السلبي، الخيار يُخفى عندما لكن قانونيٍّا. جعله

فاضح! جور
أو الواليات مستوى عىل عدة قوانني وثمة التسعري، معلومات وضوح العمالء ينُشد
أن ائتمان بطاقة يستخرج من عىل املعلومات. بيان يف حقهم تدعم الفيدرايل املستوى
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وعىل ذلك. إىل وما السماح، وفرتات السنوي، الفائدة وسعر السنوية، املصاريف يوضح
شفافية التسعري عملية فإكساب للرهن، اإلجمالية التكلفة عرض العقاري الرهن رشكات

للمستهلك. عادلة العملية يجعل
عملية عىل الغموض وإضفاء حرفيٍّا، للقانون االمتثال الرشكات بإمكان ذلك، مع
يف تقنيٍّا الخطاب من تغريِّ بالتليفزيون السيارات إعالنات الوقت. ذات يف لديها التسعري
الهواتف وإعالنات فهمه. فيصعب ا جدٍّ رسيًعا يُعرض بحيث السعر، ملعلومات عرضها
ثَمَّ ومن قراءته. فتصعب ا جدٍّ صغري بخط العقد رشوط تعرض املطبوعة املحمولة

جائرة. ممارستها تزال ال لكن القانونية، الرشوط الرشكات تستويف
معيار عىل يقدِّمها بعضالحاالت يف إنه حتى للمستهلك، األهمية غاية يف الشفافية إن
ثابتة، التجوال نفقات حيث املحمولة؛ الهواتف مجال يف ذلك عىل مثال يتجىل اإلنصاف.
استجابة لكن مجحًفا. يُعترب الذي األمر اآلخرين؛ نفقات سيتحمل البعض أن يعني وهذا
التكلفة بساطة يفضلون فالعمالء وبسيطة؛ واضحة الكلفة ألن نظًرا طيبة؛ كانت العمالء
يحبون ال فهم املتفاوتة، النفقات دقائق رشح يف يُجِهدهم الذي املعقد النظام عىل الثابتة

لالستغالل. ضحايا يقعوا أن يمكن حينها ألنهم إرباك؛ موضع يف يكونوا أن
عادًال؛ سيجده املرء أن بالرضورة يعني ال بالشفافية السعر فاتصاف ذلك، مع
تخضع الرشكة بأن توحي املقدمة املعلومات كانت إذا ما عىل وْقف بالعدل فالحكم
الطريان رشكات أن عىل بحثية دراسة عىل املشاركون أُطِلع عندما االجتماعية. للمعايري
عندما ظنوه مما عدًال أقل السعر أن حينها ظنوا الطلب، عىل بناءً السعر حددت قد
حسب األسعار تحديد االجتماعي املعيار فليس مطلًقا،14 معلومات أي لهم تُقدِّم لم
الشفافية فإضفاء جائًرا، يُعترب الذي األمر العميل؛ لحاجة استغالًال يُعترب فهذا الطلب،

عدًال! أكثر يجعله ال السعر عىل

الحيادية معيار

إذ حيادية؛ تكون أن ينبغي التسعري إجراءات أن هو العملية يف الثالث االجتماعي املعيار
باملحاباة. تتأثر وال موضوعية، العملية تكون أن يُفَرتَض

فكما التوزيعية، العدالة يف املتضمن التكافؤ معيار إىل املتحيزة غري األسعار ترجع
أن أيًضا لهم ينبغي نفسها، النتيجة عىل والنساء الرجال جميع يحصل أن ينبغي
املدرسيون الفالسفة حثَّ فقد الحديثة؛ بالفكرة ليست هذه نفسها. بالطريقة يُعاَملوا
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التي نفسها النفقات السائح يدفع أن عىل عرش الثالث القرن يف الوسطى العصور يف
تكون بأن تقيض قوانني مرشوعات عىل اليوم عو مرشِّ يوافق كما البلد.15 مواطن يدفعها
أن وينبغي الرجال. شعر تصفيف أسعار نفس هي السيدات شعر تصفيف أسعار
الخامس الفصل (انظر الجنسني لكال متماثلة والبارات الجاف التنظيف أسعار تكون

عادل. فهذا التمييز)، حول عرش

الفصل موجز

اتُّبعت إن وللعملية. للنتيجة التقادمية املعايري عىل للسعر االجتماعية العدالة تقوم
املستوى عىل عادلة التسعري وسياسات السعر أن إىل املستهلك فسينتهي املعايري، هذه
جائر ثَمَّ ومن متوقع، غري بشكل مرتفع السعر أن املستهلك ارتأى إن وحتى االجتماعي.
الشخصية. للعدالة تفضيله سيبطل االجتماعية بالعدالة فحكمه الشخيص، املستوى عىل

لذلك. املال يملك أنه افرتاض عىل السعر، سيدفع ثَمَّ ومن
السعر بها تحدد التي والعملية السعر أن إىل انتهى إذا سيرتاجع املستهلك لكن
البائعون أيًضا. االجتماعي املستوى عىل بل فحسب الشخيص املستوى عىل جائرين ليسا
يغضب بها يلتزمون ال وعندما بالقواعد!» االلتزام «عليك بقاعدة تامة دراية عىل

املستهلك.
املتحدة. الواليات يف شكلناها التي البحثية الرتكيز مجموعات يف الغضب هذا اتضح
السعر لنتائج التقادمية للمعايري يخضع لم البائع أن عىل املشاركون أُطِلع عندما
ثورة إىل تحولت البداية يف انتابتهم التي والسخط االستياء مشاعر فإن التسعري، وعملية

وغضب:
«عن شك!» أدنى بال مرسوًرا «لست للجشع!» «يا حينها!» بالغضب «سأشعر
االستغالل؛ ضحية وقعت أني أشعر بالضيق؛ «أشعر مبلغه!» الغضب مني بلغ نفيس،
ُسلبت أنك كمستهلك «تشعر بالرشكة!» ثقتك فقدت «لقد بها!» ثقتي الرشكة خانت لقد

لذلك!» نتيجة تملك ما
جائران بأنهما يتبعها التي التسعري وعملية البائع سعر عىل املستهلك يحكم عندما
وسيفكر موقف، التخاذ فسيهبُّ — بالقواعد يلتزم لم البائع أن إىل يخلُص عندما —
التي سايل ستفعل كما الجائر، ترصفه عىل بها البائع يعاِقب التي الكيفية يف حينها

املقبل. الفصل يف الرياضية السيارة اشرتت
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تعريفات

األسعار. تحديد ينبغي كيف تُميل التي القواعد العملية: معايري

عىل السيطرة من قدر له يتأتَّى أن ينبغي املستهلك بأن القائلة القاعدة والخيار: الرأي معيار
التسعري. عملية

ومفهومة. واضحًة تكون أن ينبغي التسعري عملية بأن تُفيد التي القاعدة الشفافية: معيار

التأثري أو للتحيز تخضع أال ينبغي التسعري عملية أن عىل تنص التي القاعدة الحيادية: معيار
الشخصية. املحاباة بفعل

املستشفيات أسعار يف الشفافية غياب

حيث اآلن؛ حتى خيايل بعالم أشبه املتحدة الواليات يف الصحية الرعاية «سوق» إن
املائة يف ٨٠ ب تعويضهم موظفيهم عىل — املثال سبيل عىل — العمل أصحاب يعرض
بموجب وذلك العمل؛ أداء أثناء و«املناسب» «الرضوري» للملبس املعقولة» «التكلفة من
مع امللبس» مساعدات «برنامج يتولون الذين املاليون الوسطاء يربمها التي العقود

العينني. معصوبي املتاجر هذه يدخلوا أن املوظفني وعىل األقسام، متعددة املتاجر
رشح ببيان يُعَرف ما يتسلم تسوق، جولة يف املوظف ذهاب عىل أشهر انقضاء بعد
مقابل يدفعه أن املوظف عىل الذي املبلغ ل يفصِّ الذي املايل، الوسيط إىل موجًها الخدمات
مميز أحمر إطار ويف التسوقية. جولته يف العينني معصوب وهو تسوقه عربة به مأل ما
قىض مما املائة يف ٢٠ س املبلغ ويمثل س». دفعه املطلوب «املبلغ جملة: البيان هذا عىل
التسوق بعربة للمالبس املعقولة» «األسعار بأنه الرشاء، عملية بعد املايل، الوسيط به
بعينه. املوظف هذا لظروف املناسب امللبس الرشاء، عملية بعد الوسيط، هذا اعتربها التي
التسوق بعربة السلع عىل املتاجر تفرضها التي األسعار من املائة يف ١٠٠ البيان سيضم
ومن مناسبة»؛ «غري أو رضورية» «غري الرشاء، عملية بعد املايل، الوسيط اعتربها التي

امللبس. مساعدات برنامج يشملها لن ثَمَّ

105



السعر يف خطأ

السداد نظام كبري حد إىل يشبه الرتتيب هذا فإن هزليٍّا، يبدو املثال هذا أن رغم
املتحدة. الواليات يف الصحية الرعاية قطاع يف الحايل

راينهارت إي أويف من بترصيح منقول
املتحدة: بالواليات املستشفيات خدمات «أسعار
ية»16 ِّ الرسِّ من ستار خلف فوىض

الخدمات وعقود والتأمني والتمويل الصدأ عالج «الحقة»: مبيعات
اإلضافات من وغريها التوثيق ونفقات

التجارية، العملية من املبدئي الجانب عليه يُطَلق ما غالبًا السيارة سعر التفاوضعىل إن
العميل يأتي ما عادة الحقة. مبيعات من التاجر أرباح من املائة يف ٩٠ إىل يصل ما ويأتي
والتأمني، التمويل مبيعات مدير إىل املعاملة ل حوَّ الذي املبيعات موظف طرف من
التمويل وتنسيق املعاملة إبرام عن واملسئول التجاري، باملدير أحيانًا يُعرف الذي
مثل: الكيميائية، املواد ذلك: عىل األمثلة التكميلية. والخدمات واملنتجات اإلكسسوار وبيع
الفينيل؛ ومنظفات الفرش، ومنظفات الواقي، والدهان التحتي، والطالء الصدأ، معالجات
الخلفية؛ واألجنحة الواقية، املقدمة وأغطية األرضية، حوايش مثل: االختيارية، واألغراض
يف األصول حماية وتأمني االئتمان؛ عىل والتأمني الخدمات؛ وعقود التأجري؛ أو والتمويل

الواليات. بعض
عىل االتفاق بعد عليك يطرحها ما عادة أنه هي التاجر إضافات وراء الحقيقة
توصلتم الذي السيارة سعر إىل إضافة العميل، عىل كلفة وهي للسيارة، النهائي السعر
الواقع، ويف التاجر. ربح من وكذا العميل، يتحملها التي الكلفة إجمايل من يزيد مما إليه،
سعر ييل سطر يف البيع بعقد التاجر يقرتحها التي اإلضافية الخدمات تُدَرج ما عادًة
بأنها ليوحي الرضائب؛ جانب إىل االستمارة عىل سابًقا يُطبع قد بل عليه، املتفق السيارة

بيع. عملية كل مع اعتيادي يشء

الالحقة النفقات «حشو»

تقيض الواليات مستوى عىل واالحتيال النصب وممارسات أعمال مكافحة قوانني من عدد
يضيف ذلك بعد ثم سيارة، بيع رشوط عىل التاجر يتفاوض أن واملضلل الجائر من بأنه
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أو املمتدة، الخدمات عقود قبيل: من أشياء كلفة وموافقته، العميل علم دون العقد إىل
الدهان أو للبيع السيارة التاجر إعداد أتعاب أو الوفاة، حال الديون لسداد تأمني بوليصة

الصدأ.⋆ من الواقي
األوضح واملنهج رئيستني، طريقتني بإحدى النفقات هذه التاجر يضيف أن يمكن
املبالغ بهذه للعميل نهائي عقد وتقديم للسيارة، عليه امُلتفاَوض السعر عىل إضافتها هو

امللحقة. اإلضافية
للتحايل التجار يستخدمها التي للدهشة، ودعوة انتشاًرا األكثر األساليب أحد يتمثل
«الحشو». أسلوب خالل من وذلك تماًما؛ معاكس أسلوب يف الالحقة، النفقات وإضافة
النفقات هذه بأن حتى يعلم ال ألنه اإلضافية؛ النفقات هذه لقبول العميل مقاومة تقل

حسابه. عىل تضاف
يزيد املشرتي، مع إليه ل توصَّ الذي السعر عىل النفقات هذه التاجر إضافة من بدًال
الفائدة سعر من رياضيٍّا يستخلص أن ينبغي الذي القسط عن الشهري القسط التاجر
نفقات يقحم كي للتاجر «مساحة» يتيح مما إليه؛ ال توصَّ الذي والسعر عليه املتفق

ينشدها. التي بالصورة األرقام تخرج كي أخرى
وغريه االئتمان مخاطر ضد التأمني خدمات مقدمي من األخرى األطراف تتنافس
ضخمة مالية حوافز وسيقدِّمون الوكالة، عقود عىل برضاوة املبارشة غري املنتجات من
التي الرئيسية األساليب وأحد العمل. أبواب لفتح التجار إىل تسويقية ومساعدة وتدريبًا
وكالة مجال يف األسلوب هذا انتشار ذاع لذلك ونتيجة «الحشو»؛ هو عليها يحضون

السيارات.
الشهري القسط لتحديد العمدية املخالفة هو اآللية املركبات حالة يف الحشو
الشهري القسط إىل التاجر بإضافة وذلك آلية؛ مركبة عىل الدَّيْن الستيفاء الرضوري
فالتاجر للعميل؛ البداية يف حدده أنه حني يف القسط) تحميل أو بحشو يُعرف (ما
اإلضافية األغراض هذه وألن أخرى. خدمات أو منتجات بيع فيها يمكنه «مساحة» يخلق
توجد ال أنه بتصديق العمالء ينخدع الشهري، القسط يف زيادة أي مقابل دون «تُقدَّم»

األغراض. هذه مقابل كلفة
ويرشع معينة، سيارة عىل العميل يستقر متبع، هو كما السيارة رشاء عملية أثناء يف
واملبلغ فيه، يرغب الذي الرشاء سعر العميل يحدد املبيعات. مسئول مع املساومات يف
بل القديمة، سيارته مقايضة عىل بناءً السعر يف والتخفيض نقًدا، بدفعه سيبادر الذي
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املبيعات مدير إىل املعلومات هذه املبيعات مسئول يأخذ التمويل. رشوط يحدد ما عادة
عىل بناءً الشهرية، الدفعة الكمبيوتر حينها فيحسب الوكالة، كمبيوتر يف يُدخلها الذي
العميل. عىل الشهرية الدفعة هذه تُعرض ثم املقابل، التاجر عرض أو العميل عرض

يغطي ال إنه حيث من قانونيٍّا، «مجرًدا» قسًطا القسط هذا يكون الحاالت، بعض يف
مدير يحشو بالقسط. الحشو سيلحق الحاالت، من كثري يف لكن السيارة. كلفة سوى
٣٠ ثابتة، دوالرية قيمة إضافة (١) رئيسية: طرق ثالث من بواحدة القسط االستقبال
بحيث االفرتاضية الكمبيوتر برنامج إعدادات ضبط أو (٢) قسط. كل إىل مثًال دوالًرا
إعدادات ضبط أو (٣) األخرى. األغراض أو االئتمان عىل التأمني مقابل كلفة يشمل
معقولة، غري قصرية زمنية مدة عىل القسط يحسب بحيث االفرتاضية الكمبيوتر برنامج

معقول. غري مرتفع سنوي فائدة بسعر أو
يقدِّم «املحشو»، القسط بسعر اآللية املركبة رشاء عىل يوافق العميل أن وبافرتاض
تكاليف يشمل الذي القرض أوراق يعد الذي التجاري، املدير إىل العميَل املبيعات مسئول
مشريًا الصفقة، به يختم «ادِّعائيٍّا» أسلوبًا التجاري املدير يستخدم تكميلية. أغراض
لتأمني االختيارية خطتنا من كجزء الشهري القسط إىل «مضافة الخدمات هذه أن إىل
إال الحقة نفقات مقابل الدوالرات آالف شملت املعاملة أن العميل يكتشف وال السداد.»

حدث. ما يكتشف ال قد أو الصفقة، إتمام بعد
نفقات زيادة أو االئتمان عىل التأمني خطط لبيع املالية الدفعة هذه أُقحَمت لقد
أو السيارة، كماليات أو الخدمات، عقود لبيع األسلوب هذا استخدام يمكن كما التمويل.
يجني التي نوعها، كان أيٍّا الخدمة، ستكون املعتاد ويف للتاجر. يخطر تقريبًا يشء أي

العقد. وسط «امُلقَحم» املنتج هي األكرب الربح التاجر منها

واالحتيال» النصب وممارسات «أعمال من منقول
القانوني املركز من بترصيح ،(٢٠٠٤ السادسة، (الطبعة
٩٥٩٥–٥٤٢–٦١٧ www.consumerlaw.org املستهلك، لحماية القومي

هوامش

أنشطة .٠٤.٠٢.٠١.٢٣٤ اإلداري أيداهو قانون أيداهو، يف املستهلك حماية ⋆قوانني
املركبات دعاية $٤٧٥.٥٨٠ الفقرة ،١٤ الفصل اإلداري، إلينوي قانون األخرى: الدعاية
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اآللية املركبات دعاية ،$٢.٢.٢٤ الفقرة ،١ الفصل اإلداري، نيومكسيكو قانون اآللية؛
العنارص تفصيل (يجب $13:45A–26B.2 الفقرة اإلداري، نيوجرييس قانون وبيعها؛
ضد ديالني قضية منها)؛ بند كل سعر توضيح مع بالبند، البيع عملية إىل املضافة
(دائرة 15, 722 A.2d العليا،967 نيوجرييس محكمة ،٣١٨ بارك، أوتو ستيت جاردن

اإلضافات). تأييد عدم حال يف التعويض أمثال ثالثة (تغريم (١٩٩٩ االستئناف
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العقاب
حلو! مذاق لالنتقام

إضافية دوالًرا ٣٠ خلسة أقحم قد التاجر أن لتوِّها اكتشفت وقد سايل صديقتنا هي ها
اآلن؟ ستفعل فماذا معروف! والسبب ثائرتها، فتثور السيارة، أقساط ضمن الشهر يف
أفعال ردود من الظلم إزاء املرء فعل رد عليه يكون الذي االنفعال مدى نعلم
يراودهم: خاطر أول االنتقام كان ندرسها. التي األمريكية البحثية الرتكيز مجموعات
منافس عن البحث «سأود آخر!» تاجر إىل حتًما «سأنتقل لهم!» كعميل «سيخرسونني

عليه!» العثور يمكنك مثيًال له أن بد ال منتَج «أي املجال!» هذا يف لهم أفضل
ويكمن مستاء، عميل أي أفعال ردود مع الظلم إزاء كثريًا هذه األفعال ردود تتشابه
املستوى عىل جائًرا سعًرا املستهلك يواجه عندما االنفعال. ة وِحدَّ الدافع يف االختالف
املصلحة دافعه يكون وال ثائرته، تثور بل فحسب الضيق ينتابه ال الشخيصواالجتماعي،

االنتقام. وإنما الذاتية،
املعايري،1 خرق ضد عقوبات فرض بوجوب يقيض علوي معيار يوجد أنه يبدو
تريباتي وراما ديريدر ريتشارد االجتماعي النفس علم يف املتخصصان خلص وحسبما
معياًرا السلوكيات من سلوك اعتبار يمكن و«ال العقوبات.»2 عىل تنطوي املعايري «إن ف:
املسألة إىل بالنظر العقاب.»3 إىل املعيار عن الفعيل للسلوك انحراف أي يؤدي عندما إال
أنه اعتُرب شخص عىل عمًدا يُطبق سلبي «جزاء بأنه العقاب يُعرَّف مختلفة، زاوية من

متوقًعا.»4 شيئًا أو معياًرا أو قاعدة أو قانونًا انتهك
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باملثل املعاملة معيار

فكرة إىل تعود املعايري النتهاكات الناس عقاب وراء السبب تتناول التي النظريات
للمرء ينبغي باملثل، املعاملة ملعيار حريف تأويل فحسب باملثل، املعاملة عن أرسطو
«الحياة اإلنجيل: يف ورد وكما مماثل. بُرضٍّ َّ والرضُّ مماثل، بمعروف املعروف يرد أن
للعقاب الدافع أن عىل الباحثني الناُس يُطلع بالسن.» والسن بالعني، والعني بالحياة،
أساء «إْن الباحثني: أحد إليه خلص ما وبحسب القواعد.»5 مخالفي من «االقتصاص هو

إليه.»6 تيسء أن — الثأر باب من وتُميل — تسمح العدالة فإن إليك، أحدهم
تخصصات بني يجمع الذي فال، فرانسدو يخربنا حيوانية. غريزة الثأر هذا أن يبدو
من الشمبانزي.7 قرود بقصة نادر، مزيج يف النفس وعلم األعراق وعلم الحيوان علم
تربيتها عىل القائمون أرساه الذي االجتماعي املعيار قبلت الشمبانزي مجموعة أن الجيل
جميع تعود حتى عشائه وجبة عىل القرود من أيٌّ يحصل لن بأنه يفيد والذي البرش، من
بغضب. اآلخرون القرود سيستقبله متأخًرا يعود قرد فأي ثَمَّ، ومن مهاجعها؛ إىل القرود
الثورة عمت أخريًا، عادا وعندما طويلة، لساعات صغريان قردان تأخر مرة ذات
اضطروا القرود عىل القائمني أن لدرجة املعيار، القردين خرق نتيجة األخرى؛ القَردة
تسامح لم األخرى القَردة لكن لحمايتهما. منفصل قفص يف املخطئني القردين وضع إىل
هذين عىل غضبها جام صبت التايل، اليوم صباح الفرصة لها سنحت فعندما تنَس، أو

الجميع. عشاء تأخري يف وتسببهما االجتماعي، املعيار لخرقهما املجرمني؛
اكتسب عقابي ميل وجود الباحثون يزعم التطور، نظرية عىل القائم للمنهج اتِّباًعا
إىل حاجة يف الناس أن ويبدو البرشية.8 الجينية التنظيمية الدوائر يف جينية حتمية
نوايا مضمًرا املعايري، من معياًرا ينتهك من لعقاب باملثل باملعاملة قوي حسٍّ اكتساب
معيار باملثل املعاملة فإن جولدنر، ألفني االجتماع عالم عن ونقًال جماعته.9 داخل خبيثة

كافة. الثقافات يف وموجود شامل،10
املعايري املعيار. نوع حسب تختلف املعايري انتهاك بها يعاَقب التي الكيفية لكن
املنفعة تبادلية أنها بما عقوبات إىل تحتاج ال الرشكات بني العالقات يف الشائعة التعاونية
واضحة عقوبات القرسية أو املسيطرة للمعايري وسأساعدك!» «ساعدني الطرفني: لكال

العواقب. فسيتحملون وإال مارت وول رشكة ألوامر املوردون يخضع وقوية:
توقع يفرضها حيث تماًما؛ مختلفة واملستهلكني التاجر بني التبادل معايري أن إال
املستقلة البسيطة الترصفات من كبري عدد خالل من يتأتَّى العقاب لكن انتهاكاتها، عقاب
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تتسق نفسه.11 تلقاء من منهم كلٌّ يترصف حيث مشٍرت؛ كل جانب من قة املنسَّ غري
السوق أن إىل هايك ذهب فقد هايك، فريدريش االقتصادي أفكار مع العقاب المركزية
املشرتين من يُحىص ال لعدد املتفرقة الترصفات خالل من الكفاءة من قدر بأعىل يعمل
عن بنجاح للقواعد السوق ويخضع مستقل.12 بشكل جميًعا يعملون الذين والباعة،

الظلم. صور يعاِقبون الذين لألفراد املتفرقة األفعال طريق
دعم يجب والتاجر، املستهلك تبادل عملية يف سيعاَقبون املعيار مخالفي أن لضمان
دور يف الواجب بحس يشعروا أن املستهلكني عىل االجتماعي.13 اإللزام بقوة املعايري
ويحكموا البائعني، مراقبة يواصلوا أن املشرتين وعىل يتقلدونه،14 الذين املعايري» «مطبِّقو
وعىل اجتماعيٍّا، معياًرا البائعون ينتهك عندما العقوبات، ويطبقوا ترصفاتهم، عدالة عىل

السعر. يف خطأ يوجد عندما البائعني معاقبة املشرتين

للعقاب املبذول الجهد

املستهلك يبذل ذلك، مع املشرتي. جانب من املعاناة من قدًرا وربما جهًدا، العقاب يتطلب
مجرد يف العقاب صور إحدى وتتمثل الجائر، تسعريه عىل البائع لعقاب جهيًدا جهًدا
التي املتعة عن سيستغني املستهلك أن يعني املنتجات أحد عن االمتناع لكن الرشاء. عدم

صورتها. كانت أيٍّا — املنتج من عليها يحصل ربما
فالشكوى أيًضا! جهًدا يتطلب هذا لكن األخرى. العقاب صور من الشكوى كذلك
إىل املكاملة وتوصيل عليك، للرد أحدهم إيجاد محاولة ثم هاتفية، مكاملة إجراء تعني
عن البحث الرضوري من يزال فال العملية، ل سهَّ اإلنرتنت أن ورغم املختص. القسم
املختص. الشخص إىل سيصل أنه أمل عىل اإللكرتوني، الربيد لها سرتسل التي الوجهة
البائع ليعاِقب ا خاصٍّ جهًدا الواقع يف يبذل — واملعاناة األذى رغم — املستهلك أن إال
الرشكات من رشكة فإن الدراسات، إحدى حسب منه. بدرت التي الترصف إساءة عىل
وقد جائرة.15 تسعري ممارسات تطبيق يف فكَّرت أنها بسبب عمالئها ربع حوايل هجرها
ينتقمون!»16 بل يعودون، ال الغاضبني «العمالء أن إىل الباحثني مجموعات إحدى خلصت
األوزان مصلحة إىل شكوى ٢٠٠٠ أُرِسلت وحدها، أريزونا والية يف املثال: سبيل عىل
بأرسها، املتحدة الواليات مستوى وعىل الدقيقة.17 غري الوقود مضخات بشأن واملقاييس
األخري الحاد االرتفاع من األمريكية الطاقة وزارة إىل مستهلك ألف ٢٦ من أكثر اشتكى

الوقود.18 أسعار يف

113



السعر يف خطأ

دراستهم يف جائرة. أنها يظن التي الرشكات لتجنب جهيًدا جهًدا املستهلك يبذل كما
بسؤال تالر وريتشارد نيتش وجاك كانمان دانيال الباحثون قام العدالة، عن الرائدة
بعدما أسعارها، الصيدليات إحدى رفعت إذا سيفعلونه عما الدراسة يف املشاركني
املشاركني من املائة يف ٦٨ أن اكتشفوا أبوابها.19 إغالق إىل أخرى صيدلية اضطرت
عىل يترصف لشخص عمالء يكونوا أن عىل إضافية دقائق لخمس القيادة سيفضلون
الصيديل عقاب أجل من خاص جهد لبذل مستعدين املشاركون كان الجائر. النحو هذا

عمالئه. باستغالل االجتماعي املعيار انتهك الذي
إىل األدلة وتشري للعقاب، كوسيلة مقاطعة حمالت الحاالت بعض يف العمالء ينظم
بالنظام. اإلخالل يف تنجح لكنها األسعار، تخفيض يف الة فعَّ ليست املقاطعة حمالت أن

األسعار.»20 يف الجائرة زياداتهم عىل البائعني لعقاب تهدف «إنها
املشتتة، مساعيهم لتنسيق منظومة ابتكار املستهلكني عىل مقاطعة، حملة لتنظيم
رأي استطالع يشري املطلوب، الجهد ورغم جهًدا.21 ويتطلب وقتًا يستغرق الذي األمر
واحدة مقاطعة حملة يف شاركوا إنهم يقولون األمريكيني من املائة يف ٥٠ أن إىل دويل

األقل.22 عىل
ال من عقاب يودون املقاطعة حملة إىل ينضمون فمن مشاركتهم، إىل باإلضافة
حول مستفيضة أبحاثًا أجرى الذي االقتصادي فري، إرنست يرشح بها.23 يشاركون
ليس املعيار أن يبدو كمتطفل.»24 يبدو العقاب يف يشارك ال الذي «الشخص أن العدالة،

املنتهكني. عقاب يف يشاركون ال من عقاب بل فحسب، معياًرا ينتهك من عقاب
استجابتهم يف يكتفون ال املستهلكني أن الباحثني من أخرى مجموعة أوضحت
ملجرد أغىل بديًال يختارون بل أخرى، تجارية عالمة أو آخر متجر إىل باالنتقال للظلم
إن حتى العقاب توقيع يف يرغب «املرء أن إىل الباحثون خلص وقد االنتقام،25 يف الرغبة

هدفه.»26 عىل سيوقعه الذي األذى من أكرب مشقة ذلك كبَّده

الدكتاتور لعبة من أدلة

انتهكوا من عقاب أجل من أنفسهم إليذاء مستعدون الناس أن التجريبية األبحاث تُظهر
الفصل يف عرضناها التي الدكتاتور» «لعبة يف بجالء ذلك ويتضح االجتماعية، املعايري
ويختار ماليٍّا، مبلًغا الدكتاتور يُعطى واملتفاعل. الدكتاتور : العبنَْيِ اللعبة تضم السابع.
فإن يرفضه، أو الدكتاتور عرض يقبل أن وللمتفاعل ال، أو املتفاعل مع يتقاسمه أن بني

يشء. عىل الدكتاتور أو هو يحصل ال رفضه،

114



العقاب

أرباحهم لتعظيم يسَعون حرفيٍّا الناس بأن القائلة االقتصادية النظر وجهة من
يعرضه مبلغ بأي يقبلوا أن املتفاعلني من يُتوقع الذاتية، بمصالحهم إال يبايل ال بنحو
النظر وجهة من لكن اإلطالق. عىل يشء ال من أفضل سيكون ألنه الدكتاتور؛ عليهم
املتفاعل من سيُتوقع االقتصادي، التكافؤ بمعيار يتأثرون البرش بأن القائلة االجتماعية

املسئول. الشخص فسيعاِقب عليها، يحصل لم فإن متساوية، نتائج يطلب أن
قسمة أي املتفاعل يرفض ما عادة االجتماعية: النظر وجهة إىل أقرب التجربة نتائج
عىل الحصول يف الدكتاتور حق يقبل املتفاعل أن يبدو املائة. يف ٤٠ من أقل تمنحه
كان لو كما بدوره الدكتاتور يترصف سلطته. بمركز منه إقراًرا ربما األسد، نصيب
و٥٠ املائة يف ٤٠ بني ما يعطيه املعتاد يف ألنه املتفاعل به سيستجيب الذي للنحو مدرًكا
املائة؛27 يف ٢٠ من أقل املتفاعل الدكتاتور دور تقلَّدوا ممن فحسب ٣٫٨ أعطى املائة. يف
يتَّبعوا لم إن للعقاب سيتعرضون بأنهم مدركون الدكتاتور دور أدَّوا َمن كلَّ أن يبدو

النتائج. تكافؤ معيار
متخصيص مع املتعاونون االقتصاديون يرشع الحديثة، املخ مسح وسائل باستخدام
السلوك عقاب عند وظائفه املخ بها يؤدي التي الكيفية فهم يف العصبي النفس علم
لعبة املشاركون مارس بحيث التجربة الباحثون هيَّأ الدراسات،28 إحدى يف الجائر.
تؤيد الوظيفي. املغناطييس بالرنني بالتصوير للمسح أمخاخهم تخضع بينما الدكتاتور،
لها به املصدرة واألحكام الظلم إدراكات بأن القائلة األطروحة املستخلصة النتائج
أعىل نشاًطا يُبدون فإنهم جائرًة، معاملًة املتفاعلون يُعاَمل عندما انفعالية. استجابة
أو الغضب أو العطش أو األلم مثل: سلبية، انفعالية بحاالت يقرتن املخ، منطقة يف كثريًا

االشمئزاز.
بني الرصاع مع املخ يتعامل كيف الباحثون تحرَّى األبحاث،29 من مزيد وبإجراء
أخرى، مرة الدكتاتور بلعبة وباالستعانة املعايري. مخالفة إزاء والعقاب الذاتية املصلحة
عندما لكن بقبوله، يسارع منصًفا، عرًضا املتفاعل يتلقى عندما أنه الباحثون اكتشف
السبب ويتمثل قراره، يبلغ كي أطول وقتًا يستغرق فإنه مجحًفا، شحيًحا عرًضا يتلقى

واملنفعة. العدالة بني رصاع يف يقع املتفاعل أن يف الزمني، التأخر وراء املقرتح
باإلصدار املقطعي التصوير باستخدام أخرى، عصبية اقتصادية دراسة يف
يعاِقب أن بها املتعاون الالعب بإمكان لعبًة املشاركون لعب املرة، هذه البوزيرتوني
الجائرة، األفعال عىل للعقاب التعرض عند مدهشة: النتيجة وكانت املخالف.30 الالعب
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عنها املعروفة املخ من املنطقة وهي األقل، عىل الرجال لدى الظهري» «املخطط نشط
العقاب يأتي ثَمَّ ومن بالسعادة. تشعر يجعلك الذي الجزء إنها املكافأة. معالجة خواص

حالوته!» «لالنتقام مكافأته؛ مع الواقع يف
لم املتفاعلني أن الدكتاتور لعبة عىل األبحاث واجهتها التي الشواغل أحد كان
تحت بسيطة نقدية مبالغ املرء يرفض فقد املايل، للمبلغ وإنما العرض لعدالة يستجيبوا
املبلغ مقدار املتفاعلون فيها عرف دراسة يف لكن بسيط. املبلغ ألن إال لسبٍب ال ظرٍف، أي
اإلجمايل. باملبلغ مقارنًة نسبيٍّا صغريًا كان إذ سخيٍّا؛ عرًضا رفضوا قد تقسيمه، املزمع
أفعال بسبب وإنما عليهم، املعروضة للنقود املجردة القيمة بسبب استجابتهم تكن لم

الجائرة.31 الدكتاتور
املشرتكني غري حتى الدكتاتور، بأفعال مبارشًة يتأثر الذي املتفاعل إىل باإلضافة
يترصف الذي الشخص عقاب أجل من ا خاصٍّ جهًدا سيبذلون اللعبة يف مبارش بشكل
إقرار بها ثالث طرف بإمكان دراسة أُجريت الدخالء، مشاركة والختبار جائر. نحو عىل
مجهوًال، الثالث الطرف كان ذلك. مقابل تكلفًة سيتكبَّد لكنه الالعبني، أفعال عىل عقوبة
لتوقيع أناني سبب أي الثالث للطرف يكن لم ثَمَّ ومن املستقبل. يف بالالعبني يحتكَّ ولن
املراقبني ثلثي من أكثر أن إال بذلك. للقيام الذاتية مصلحته عىل التغلب عليه وكان عقاب،

االجتماعية.32 املعايري انتهكوا من عاَقبوا الثالث الطرف من
لعرش أُجري تاٍل تحليل يف تأييًدا الدكتاتور لعبة عىل املجراة الدراسات نتائج لقيت
القسمة مقدار يف ثقافية اختالفات توجد ذلك، مع ثقافية.34 عرب دراسات ويف دراسات،33
الدكتاتور يُعطى القسمة، إجراء فيها يُتوقع التي البلدان يف االجتماعي. املعيار يمليه الذي
املعيار، هي القسمة تكون ال عندما القسمة. تُتوقع ال حيث البلدان يف يُعطى مما أكثر

املائة.35 يف ١٠ إىل تصل ا جدٍّ زهيدة بعروض يُقبَل

نسبي العقاب

عىل التوافق درجة عىل السعر ظلم عىل امُلنَزل العقاب شدة تتوقف املتحدة، الواليات يف
املعيار، يؤيدون أنهم يُعتقد الذين األشخاص عدد زاد فكلما املعيار. قبول وقوة املعيار
عندما أشد العقاب وسيكون املعيار. ذاك لخرق عقابية استجابة تبنِّي احتماالت زادت

الجريمَة. العقاُب يالئم ثَمَّ ومن االجتماعي،36 االستهجان درجة تزداد
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بذل األمر يستحق لن ضعيفة، املعيار تبنِّي درجة تكون عندما الحاالت، بعض يف
بيع منافذ من مختلفة أسعار تحصيل املثال: سبيل عىل املذنب. عقاب أجل من الجهد
بسيًطا، الفارق كان إذا لكن املتسقة، األسعار معيار ينتهك قد متاجر لسلسلة مختلفة

بجهدهم. جدير غري فاألمر األرجح؛ عىل يكرتثوا لن املستهلكني فإن
حالة «يف فإنه: النوعية األبحاث مجموعات بإحدى املشاركني أحد أطلعنا حسبما
املنتج أحب كنت إذا ثمَّ ومن أسعارها. تزيد أن تتوقع رشاءها، اعتدت التي املنتجات
رغم رشاءه سأواصل ال، أم يضايقني هذا أكان وسواء رشاءه. سأواصل أني الظن فأغلب

ذلك.»
املمكن فمن ذلك، عىل بناءً يشء عىل ويقِدم مبلغه بالعميل الضيق يبلغ عندما أنه إال
مستهلك وهو هريمان، كوملان حالة — املثال سبيل عىل — ل تأمَّ كارثية. النتائج تكون أن
معرفة يف ا حقٍّ للعمالء بأن قوي شعور انتابه إذ ماساتشوستس؛ دورتشسرت، يف يعيش
ضد جماعية قضائية دعوى رفع ذلك، وعىل الوالية؛ ترشيع يقيض كما البضائع أسعار
وافقت املتاجر.37 أرفف عىل األسعار عرضهما لعدم ديبوت؛ وهوم مارت وول من كلٍّ
دوالر، ماليني ٣٫٨ دفع عىل ديبوت وهوم دوالر، ماليني ٧٫٣٥ دفع عىل مارت وول
لألعمال بالتعويض كوملان تربع وقد األرفف. عىل األسعار عرض تكلفة إىل باإلضافة

الشفافية. معيار انتهاكات عقاب وإنما الذاتية؛ املصلحة دافعه يكن لم الخريية.

الفصل موجز

املسئولية، يتحمل الذي البائع لعقاب جائر السعر أن يشعرون من دافعية تزداد
لالنتقام ألن شخصية؛ وكلفة ازعاًجا ذلك لهم سبب إن حتى العقاب به وسينزلون
عندما فعلت فماذا الرياضية؛ وسيارتها سايل صديقتنا إىل بنا يعود األمر هذا حالوته.

حق؟ وجه بدون الشهرية سيارتها أقساط عىل زاد السيارات وكيل أن اكتشفت
ثم فحسب. فهم سوء واعتربه املوقف، من ن هوَّ الذي الوكالة، بمدير اتصلت أوًال،
يف وسيبحثون األسف» «بالغو إنهم لها قالوا حيث للمصنِّع؛ اإلقليمي املكتب إىل توجهت

األمر.
وإىل الرشكة إىل الخطابات من سلسلة أرسلت يرضيها، رد عىل سايل تحصل لم وملا
وهي محاٍم، بخدمات واستعانت اإلنرتنت، مواقع مختلف يف شكواها ونرشت الصحف،
تفوق جهوًدا بذلت بذلك وهي دوالر؛ ماليني ٦ يبلغ تعويض لقاء الرشكة تقايض اآلن
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فالقدرة فعلت؛ بما سعيدة لكنها سيارتها، أقساط إىل املضافة دوالًرا الثالثني مبلغ كثريًا
الكفاية. فيه بما لها مكافأة الوكيل عقاب عىل

تعريفات

العدالة. معيار املثال: سبيل عىل األخرى؛ املعايري من كثريًا مظلته تحت يضم معيار علوي: معيار

يُقابل ال واألذى باإلحسان، يُجازى أن ينبغي اإلحسان بأن القائلة القاعدة باملثل: املعاملة معيار
باألذى. إال

الصلة. ذات األخرى الدراسات من كثري نتائج يشمل تحليل تاٍل: تحليل

اجتماعي. معيار انتهاك جزاء العقوبات:

تتبناها. كافة الثقافات أن يُعتقد اجتماعية قاعدة شامل: معيار

غريه. عليها يتحصل التي املنافع يستغل شخص املتطفل:

بالسعادة. يشعر املرء ويجعل املكافآت، يعالج املخ من مقطع الظهري: املخطط
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السلطة

بحقه! أخطأَت عميٍل من حذاِر

طويلة مسافة يقطعون الذين املائة يف ٥٨ البالغة األمريكيني نسبة من واحًدا كنت إذا
فلعلك — سيارات1 يستقلون منهم املائة يف ٨٨ — عملهم إىل مسكنهم من رحلتهم يف
دوالرات ٣ لتتجاوز كاترينا إعصار عقب الوقود أسعار ارتفعت عندما حدث ما ملست
ولست املوقف، تستغل كانت النفط رشكات أن اعتقدت ألنك شك بال غضبَت للجالون.
املائة يف ٧٢» أن ُوجد يس، بي إيه شبكة أجرته رأي استطالع يف ذلك. يعتقد من وحدك
النفط رشكات عن ناجمة الوقود أسعار يف الزيادة أن يعتقدون إنهم قالوا املشاركني من

اإلعصار.»2 عقب جائًرا استغالًال املوقف استغلوا الذين الوقود وتجار
يف املغاالة الصحافيون وانتقد عملهم، إىل يوميٍّا املسافرين احتجاج الصحف ساندت
رشكات أن يف متناٍم «شك بوجود بقولهم ِبَدْلِوهم الشيوخ مجلس أعضاء أدىل األسعار.3
الرئيس قال إذ برأيه؛ شارك نفسه الرئيس حتى جائر.»4 نحو عىل السوق تستغل النفط
أسواق قبل من عادلة» معاملة يلقون املستهلكني أن من «التأكد املهم من إنه بوش

النفط.5
معياًرا انتهاكها بسبب وإنما النفط، رشكات سيطرة بسبب ليس الجماهري استاءت
عليه املنصوص وهو جائر! فهذا املستهلك، القوية الرشكات تستغل أال ينبغي اجتماعيٍّا:
إساءة وإنما ذاتها، حد يف االحتكارية الرشكات يحظر ال والذي شريمان، قانون يف

فحسب. لسلطتها االحتكارية الرشكات استخدام



السعر يف خطأ

عىل الضخمة العاملية والرشكات موبيلز وإكسون مريكس مثل املسيطرة، الرشكات
تشري للسيطرة. استخدامها إساءة تورد التي األخبار تتصدر ما كثريًا ميكروسوفت، غرار
يستغلُّون الذين التجزئة وتجار واملوزعني واملصايف النفط «رشكات إىل االفتتاحية املقاالت
زيادات يفرضون الذين أو معقول، غري بشكل السعر لزيادة جائر نحو عىل الظروف
الشخيص. املستوى عىل جائرة األسعار يف املغاالة هذه الحدود.»6 تتجاوز باهظة سعرية
سايل عىل الوكيل احتال (مثلما املستهلك عىل االحتيال بهدف للسيطرة استغالل إنها
تجعله ذلك حدوث بإمكانية املستهلك ومعرفة شهريٍّا). دوالًرا ٣٠ أقساطها عىل وأضاف

بالسلطة. متمتًعا البائع يكون عندما العدالة لقضايا الحساسية غاية يف

البائع إىل املخوَّلة السلطة

بإمكانه أن لدرجة «ب» الطرف عىل سيطرة «أ» «للطرف هو للسلطة العتيق التعريف إن
املتمتع البائع بإمكان آخر.»7 وضع يف ليأتيه «ب» كان ما يشء إتيان عىل «ب» إرغام
يريدون مما وأكرب دفعه، يتوقعون مما أكرب نقدي مبلغ دفع عىل املشرتين إرغام بالسلطة

دفعه.
لتحديد السلطة البائع تمنح معيَّنة عوامل توجد أنه عىل االقتصاد علماء يطلعنا
الضغوط وتتصاعد املعروضات تقل بحيث ويزداد الطلب يقوى عندما هو أحدها السعر.
إبان الجوية الخطوط رشكات لدى املوقف هو هذا كان قدراتها. يفوق بما الصناعة عىل
الطريان خطوط سعة لكن يزداد، بالجو الطريان كان .٢٠٠٦ عام من األول النصف
أسعار فبدأت تسعريية، سلطة الطريان رشكات العوامل هذه أعطت منخفضة. كانت

األسعار. عدالة يف يشككون الركاب وبدأ ترتفع، التذاكر
ففي بالسعر؛ يتأثر ال املنتجات أحد عىل الطلب كان إن التسعري سلطة البائع يمتلك
إن بها يشرتيه التي نفسها بالكثافة سعره، يرتفع عندما املنتََج املرءُ يشرتي الحالة تلك
ثم ومن مثيل؛ له ليس للحياة منقذ طبي عقار ذلك عىل األمثلة أحد هو. كما السعر ظل
دفعه؛ املوت أعتاب عىل هم من سيحاول مقابله، الرشكة له تحصِّ الذي السعر كان أيما

عادًال. السعر يعتربوا لن لكنهم
كما بعينها، سلعًة تحتكر الرشكات من رشكة كانت إذا التسعري سلطة أيًضا تزداد
الرشكات، بني بالتواطؤ االحتكار سلطة اكتساب يمكن وكذا العتيقة. تيل بيل رشكة فعلت
رشكة َمثلت قانوني. غري السعر تحديد عىل الرشكات بني االتفاق يُعترب السبب ولهذا
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عىل التواطؤ بشأن ُرفعت قضايا من سلسلة إثر عىل املحكمة أمام لسنوات دانيالز أرترش
من دوالر مليارات ٥ نحو تكلفها أن يمكن أنها االقتصاديون قدَّر والتي السعر، تحديد

جائر! وهذا املستهلك، عىل سلطًة الرشكات يمنح األسعار تثبيت إن تسويتها.8 أجل
عن معلومات أي إىل املستهلك يفتقر عندما تسعريية سلطة الرشكة تمتلك وأخريًا،
يعلم الهند؛ من قميًصا أمريكي سائح يشرتي عندما يحدث ملا مماثل وهذا السوق،
الطبيعي السوق سعر عن معلومات أي يملك ال لكنه لالحتيال، يتعرض قد أنه السائح
عن معلومات أي لديهم تتوافر ال الصحية النوادي عمالء كذلك الهند. يف للقميص
عن شيئًا املحمولة الهواتف رشكات عمالء يعلم وال للمنشأة، الفعيل املستقبيل استخدامهم
السلطة وللبائع ضعف، موقف يف املشرتي الحاالت، هذه كل يف املستقبلية.9 مكاملاتهم

جائرة. بطريقة الستغالله
تدفع للنفط بديل إيجاد يف فالرغبة السلطة؛ من البدائل إتاحة تقلِّص املقابل، يف
النفط، رشكات عىل الحد هذا إىل ل نعوِّ فلن البدائل، أُتيحت إن للوقود. بدائل استحداث

وعدًال. إنصاًفا أكثر وضع وهو متكافئة، فرص للجميع وستُتاح
فاملعروضات السوق؛ يف األكرب السلطة أصحاَب البائعون يكون أن عىل العادة جرت
الذي الوحيد هو البائع كان ومتحيزة. شحيحة املستهلكني ومعلومات محدودة، كانت
املعلومات كانت املستهلك عرفها التي الوحيدة واملعلومات املنتج، إنتاج كلفة يعرف
السلطة. منعدم وكان تامة، غفلة يف املستهلك كان ثَمَّ ومن يعرفها؛ أن البائع أراد التي
أمام يكن لم جائر، بنحو البائع ف ترصَّ فإن للبائعني»10 «سوًقا السوق تلك كانت لقد

املطلوب. السعر دفع سوى املستهلك
امتلك فلطاملا قط، السيطرة من قدر أي يمتلك يكن لم املستهلك أن يعني ال ذلك
ألن كبري زخم له ما وهو النقود، يضخ من هو فاملستهلك اقتصادية؛ سلطة املستهلكون
ألن املايض؛ من كثريًا أكرب سلطة املستهلك يمتلك اليوم لكن القرار». يملك املال يملك «من
املشرتي».11 «سوق الصناعات من كثرٍي أسواُق أصبحت واليوم الطلب، تجاوز املعروض
املثال: سبيل عىل قوية؛ تسعريية بسلطة يتمتع الصناعات بعض يزال ال بالطبع
العدالة مسألة تكون ما عادًة برباءة. املسجلة الدوائية واملستحرضات النفط صناعة
وصناعة املالبس كصناعات الصناعات من غريها لكن الصناعات، هذه يف ة ملحَّ قضية
من عدد بني من رشاءه يود ما انتقاء برفاهية املستهلك يتمتع حيث ضعيفة؛ السيارات

القلق. من ذاته القدر العدالة مسألة تسبب فال البدائل،
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املستهلك إىل املخوَّلة السلطة

إنهم قبل. من لهم تتأتَّ لم بسلطة اليوم املستهلكون يتمتع اإلنرتنت، شبكة بفضل
قوة «املعرفة عرش: السابع القرن يف بيكون فرانسيس قال وكما املعلومات، قوة يمتلكون

ذاتها!»12 حد يف
التي القريبة الوقود محطة إليجاد اإلنرتنت عىل البحث اليوم املستهلك بإمكان
باملعلومات االستعانة بوسعه سيارة، لرشاء يتوجه وعندما للوقود، سعر أرخص تقدِّم
معرض إىل يتوجهون فورد رشكة عمالء من املائة يف ٨٠ من فأكثر الشاملة، التعريفية

دفعه.13 لهم ينبغي الذي واملبلغ رشاءه، يريدون عما بحثوا أن بعد السيارات،
التسويق بيئة يف املستهلك سلطة األملان التسويق خرباء من مجموعة حلَّلت
حددها التي الخمسة الكالسيكية االجتماعية السلطة عنارص من بدءوا الجديدة.14
تتعلق ثالثة إىل الخمسة العنارص قلَّصوا وقد رافن،15 وبرترام فرنش جون النفس عاملا

املستهلك: بأسعار

خالل من البائع أسعار ضبط عىل املستهلك قدرة من النابعة العقوبة: سلطة (١)
والعقوبات. املكافآت

السوق. يف األسعار عىل التأثري عىل املستهلك قدرة من الصادرة الرشعية: السلطة (٢)
بالسوق. واألسعار بالجودة املستهلك معرفة من املستمدة الخربة: سلطة (٣)

عليه يطلق ما إطار ففي كافة؛ الثالثة السلطة مصادر من اإلنرتنت شبكة عززت
الذي نفسه بالقدر الجزاء سلطة للمستهلك تتأتَّ لم القديم»، «االقتصاد األملان الباحثون
واملشقة الوقت العصاة: البائعني لعقاب الكبرية التكلفة بسبب يحوزها أن يمكن كان
أن إال املقاطعة. حمالت وتنظيم الخطابات وكتابة الهاتفية، املكاملات إلجراء الالزمان
اإلنرتنت. عرب كلها أمرها تدبر يمكن ألنه كثريًا؛ أسهل الجديد االقتصاد يف العقوبات

أكرب. جزاء بسلطة اآلن املستهلك يتمتع
األسعار، يف بسيط بقدر اإلسهام سوى القديم االقتصاد يف املستهلك بوسع يكن لم
الذي السعر تحديد فبإمكانه اليوم أما األسعار. عىل للتأثري الالزم بالنفوذ يتمتع يكن فلم
آرائه عن التعبري بإمكانه وكذلك برايسالين؛ موقع عىل أو إيباي موقع عىل بمزاد يريده
يستطيع ألنه رشعية؛ سلطة املستهلك اكتسب لقد الرشكات. ومواقع باملدونات السعرية

البائع. سعر عىل التأثري اآلن
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املعلومات من كبري قدر إىل الوصول القديم االقتصاد يف للمستهلك يتاح يكن لم
ينظمها التي املتحيزة الدعاية األساس يف هي املتاحة املعلومات وكانت امُلنتَج، حول
وإنما وحده البائع من ليس املعلومات، من هائًال قدًرا اإلنرتنت فيوفر اليوم أما البائع.
األسعار، مراجعة املشرتي بإمكان املنتج. عن الراضني غري أو الراضني العمالء من كذلك

الخربة. بسلطة اآلن املستهلك يتمتع اإلنرتنت. عرب بينها مقارنات وعقد
يمكِّن ال فإنه املعلومات، من العقل لها يتسع ال ثروة يوفر اإلنرتنت أن رغم لكن
يبدو التي بالشفافية ليس اإلنرتنت بدايًة، به. ذلك فعل يمكنه الذي بالقدر املستهلك
سبيل عىل — فبإمكانها بفاعلية، اإلعالم وسائل تستغل أن الرشكات تعلمت فقد عليها،
بمتاجرها، املعروضة تلك عن اليشء بعض مختلفة اإلنرتنت عىل نماذج عرض — املثال

األسعار. بني املقارنات عقد ب يصعِّ ما
توجد ربما أنه ورغم املتاح، الضخم البيانات كم بسبب تقل اإلنرتنت شفافية ثانيًا،
عالوة عليها. العثور الصعب من يكون فقد التسعري، عمليات حول مسهبة معلومات
جدير أنه املفرتض الشفافية تقارير أحد يكون فقد دقيقة، غري تكون فقد ذلك، عىل
الشخص ذلك توقعات عن ناجًما ساخط، مستهلك ومصدره اإلنرتنت عىل واملنشور بالثقة

الواقعية. إىل تماًما املفتقرة
املعلومات من ضخم قدر فثمة متفاوتة، اإلنرتنت شبكة تغطية أن الثالثة املشكلة
موثوقية كثريًا: أقل املحلية الخدمات عن املتداولة املعلومات قدر لكن السيارات، حول
طبيب مهارة باملنطقة، الكبري املتجر أسعار الشارع، ناصية عند الجاف التنظيف محل

املجاور. السكني باملربع األسنان
ال — االهتمام وفقدان الطبيعي للكسل نتيجة شك وبال — املشاكل لهذه نتيجًة
عالمات من له. املتاح بالقدر األسعار معلومات عن للبحث اإلنرتنت املستهلك يستخدم
سيجعل اإلنرتنت بأن التكهن ورغم ينجح. لم السعري بالتقارب املبكر التنبؤ أن ذلك
يف الحال هو كما كبريًا اإلنرتنت عىل األسعار تشتت يزال فال تتقارب، األسعار جميع
شبكة توفر األملاني، البحث فريق خلص كما ثَمَّ، ومن التقليدية.16 الواقعية األسواق

فعلية. سلطة ليست لكنها للمستهلك ُمَمكنَّة سلطة اإلنرتنت
العام بوجه السوق ل يفضِّ لإلنرتنت، املثايل غري االستخدام مع فحتى ذلك، مع
حق!» عىل دائًما «العميل بأن «الزعم أن: إيكونوميست مجلة أكدت فقد املستهلكني،

حقيقة.»17 جعله اآلن الرقمي السوق لكن أجوف، بدا لطاملا
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السلطة قيود

املعايري أن أم السيطرة تكبح االجتماعية املعايري كانت إذا ما حول دائر جدل ثمة
للمعايري املختلفة األنواع باستدعاء الجدل ُحلَّ األقوى.18 الطرف يفرضها االجتماعية
الفاعلون يفرضها القرسية املعايري املستهلك، سوق خارج الرابع). الفصل (راجع
سوق يف لكن املتعاونون. األطراف فيضعها العالقات معايري أما السلطة، أصحاب

سلطة. األقوى البائعني من املستهلك لحماية الالمركزية املعايري تنشأ املستهلك،
السنني، مئات مدار عىل نشأت لألسعار الالمركزية املعايري أن تذكُّر املهم من
العرشين، القرن ثمانينيات يف وحديثًا السلطة. بأفضلية البائعون تمتع الفرتة تلك إبان
مقابل التجار يمتلكها التي السلطة «أفضلية عىل يعلِّقون يزالون ال الباحثون كان
البائعني. لهؤالء املتغطرسة السلطة لكبح االجتماعية املعايري تطورت وقد املستهلكني.»19
بسلطة يتمتعون الذين البائعني استغالل عدم يف سببًا االجتماعية املعايري كانت
مثل السلطة أصحاب البائعون يتَّبع إياه.20 يمكنهم الذي بالقدر السلطة لهذه التسعري
عنهم يُعَرف أن يف يرغبون ال إنهم سمعتهم. لحماية املعايري جونسون آند جونسون
االقتصادي يزعم وحسبما القوي. العميل فعل رد من محرتزون أنهم كما جائرون، أنهم
الظلم انفعاالت تولُّد احتمال فإن املنطق»،21 نطاق يف «عواطف كتابه يف فرانك روبرت
إىل اإلساءة من الحذر إىل البائعون يضطر البائع. يكبح ما هو العميل لدى الالعقالنية

االجتماعية. للمعايري االمتثال عىل مجربون إنهم العميل.
يفتقرون الذين البائعني أن إال سلطة، األقوى البائعني جماح تكبح املعايري أن رغم
أجل من يتواطئون فإنهم ضعفاء، البائعون يكون عندما مشكلًة. اليوم يمثِّلون السلطة إىل
االعتماد يؤدي املعامالت، تكلفة القتصاديات وطبًقا املعايري. حول لاللتفاف سبل إيجاد
عىل املعتمدون فالبائعون انتهازي،22 سلوك إىل بالسلطة) للتمتع املبارش املقابل (وهو

امللتوية. التكتيكات من كثريًا يجربون املستهلكني
خلسة يقحمون فإنهم السعر، عىل السيطرة عىل الضعفاء البائعني قدرة عدم بسبب
وأقساط خفية رسوم لدفع املشرتي عىل ويحتالون املشرتي، قدرة تفوق سعرية زيادات
ويضيفون العبوات، يف املنتج كمية ويخفضون مختلقة، إضافية وأعباء مضخمة شهرية

حق. وجه بغري الوقود نفقات ويزيدون و«معالجة»، وتفريغ» «شحن رسوم
دون الشهري السيارة قسط عىل إضافية رسوًما يفرضون الضعفاء البائعني بعض
رضورة وجود دون معقًدا عقًدا أو مختلقة رضيبة مقابل رسًما أو للمشرتي الرجوع
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بخرق مجتمعنا. يتبناها التي االجتماعية املعايري املمارسات هذه كل تخالف لذلك.
واملشرتي صارخ، بظلم يترصفون فإنهم لألسعار، االجتماعية املعايري الضعفاء البائعني

بالصاع. الصاع له سريدُّ سلطة، أقوى اليوم بات الذي
فنادًرا املعايري، بخرق باستمرار البائعني اتهام رغم أنه إىل اإلشارة تجدر لإلنصاف،
البائعني لتحجيم نشأت االجتماعية التسعري معايري وألن املستهلك، إىل االتهام يُوجه ما
للرسقة املشرتي اقرتاف أن املؤكَّد من املستهلك. م تَُحجِّ قليلة معايري فثمة سلطة، األقوى
املستهلك يخالف يشرتي. ما مقابل يدفع أن املستهلك من فاملنتظر للقانون؛ مخالف
السلع من بدًال املتجر، إىل مشابهة سلع إلعادة عليها ل تحصَّ إيصاالت باستخدامه القانون

وحده. البائع عىل يقترص ال فاألمر فعليٍّا؛ اشرتاها التي
فإنه عادل، بأسلوب البائع يترصف ال عندما بالغضب يسارع املستهلك أن رغم
املثال: سبيل عىل جائر. بأسلوب نفسه هو ترصفه حيال الضمري بتأنيب يشعر ال
يطالبون عندما موقفهم بتربير يشعرون رشائية مجموعات يشكلون الذين املستهلكون
الرشكات تقوم عندما غريهم. مع بالتعامل يهددونهم أو للغاية زهيدة بأسعار البائعني
املشرتي سلطة استخدام إساءة أي الرشاء؛ باحتكار اتهامها يتم مارت، وول مثل بذلك،
عندما موقفهم بتربير يشعرون املستهلكني أن يتضح لكن للقانون. مخالف بشكل
عىل للمساومة خاطر طيب عن الغوغائية فيستخدمون سلطتهم، استخدام يسيئون

السلطة. زمام تقلد يف رشيرة متعًة يجدون أنهم يبدو الواقع يف أرخص.23 أسعار

الفصل موجز

يزال وال املستهلكني، سلطة من أكرب بسلطة البائعون يتمتع أن املعتاد من كان
بالسلطة، البائعون يتمتع عندما بها. يتمتعون النفط، رشكات مثل البائعني، بعض
املعايري لكن جائر، نحو عىل يترصفوا أن ولهم ملصلحتهم، استغاللها بإمكانهم فإن

ما. حد إىل جماحهم تكبح االجتماعية
يعيش املعلومات. بقوة يتمتع فهو املستهلك؛ يد إىل السلطة انتقلت فقد اآلن أما
حق!» عىل دائًما «العميل واليوم الطلب. يفوق العرض حيث املشرتي، سوق يف املستهلك
بالتحكم. شعوًرا تمنحه فإنها حديثًا، املكتسبة بسلطته يستمتع املستهلك أن يبدو
الحكم يعزز بالسيطرة الشعور تنامي أن باملؤسسات أُجريَت التي األبحاث تُظهر
فيها يتمتعون التي السوق بأن سيشعرون املستهلكني أن إىل يشري وهذا بالعدالة،24
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العدالة من أكرب بقدر املرء شعور يؤدي قد هذا، وعىل عادلة؛ سوق السلطة من أكرب بقدر
املقبل. الفصل موضوع وهو البائع، يف الثقة من مزيٍد إىل

تعريفات

السعر زيادة مع أنه هنا فاالفرتاض املفروض؛ للسعر املباعة الكمية استجابة مدى السعر: مرونة
املبيعات. تقل

يفوق الطلب ألن املشرتي من أقوى بسلطة البائع فيه يتمتع الذي املوقف ذلك البائع: سوق
العرض.

يفوق العرض ألن البائع من أقوى بسيطرة املشرتي فيه يتمتع الذي املوقف ذلك املشرتي: سوق
الطلب.

والعقاب. الثواب خالل من آخر شخص أفعال يف التحكم عىل القدرة الجزاء: سلطة

األسعار. تحديد مثل آخر شخص أفعال عىل التأثري عىل القدرة الرشعية: السلطة

املعرفة. لتفوق نظًرا باألسعار التالعب عىل القدرة الخربة: سلطة
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عرش الثاني الفصل

الثقة

ذلك! يف أشكُّ عادل؟ السعر هل

مبارشة، البقر رعاة من اللبن من احتياجاتها رشاء الهند ريف يف املنزل ربة تستطيع
يشوبون أنهم عنهم ُعرف مبيعاتهم، فلزيادة ثقة؛ محل دوًما ليسوا الرعاة هؤالء لكن
كلها أن عن بالهند لبن عينة ٢٠٠ لعدد حديث اختبار كشف بيعه. قبل باملاء لبنهم
مكان كل يف كالنساء — هناك والنساء ماء.1 املائة يف ٢٠ إىل ١٠ بني ما احتوت تقريبًا
من اللبن عىل الحصول أجل من إكرامية يدفعن لذلك، نتيجة الوضع. هذا يعجبهن ال —
رشاء أجل من ال إضافية، كلفة يدفعن مغشوش.2 غري لبنًا لهن سيقدِّم أنه يثقن راٍع
إىل يضطررن لن الثقة، وجود ففي أيًضا؛ الرشاء يرس أجل من بل فحسب البال راحة
— مكان كل يف النساء مثل — الهنديات املنزل وربات اآلن. بعد اللبن مشاكل يف التفكري

اللبن. سعر جانب إىل بها يضطلعن التي الشواغل من والكثري الكثري لديهن
تبسيط خالل من كافة املستهلكني وإنما وحدهن الهنديات السيدات الثقة تساعد ال
اتخاذ عملية يجعل الخربة من مستًقى أسلوب تجريبي: كمنهج الثقة تُفيد الرشاء. عملية
ومن ارَّة،4 السَّ النتائج حدوث وتضمن التعقيد من الثقة تقلل أسهل.3 للقرار املستهلك
أقل بقدر يشعرون وهكذا أرسع. األسعار بشأن القرارات الواثقون املشرتون يتخذ ثم،
عىل جميًعا اعتدنا فقد كبرية؛ فائدة وهذه اإلدراكي، اإلرهاق من أدنى ودرجة القلق، من
لدينا الهنديات، البيوت ربات ومثل ا.5 جدٍّ والثمينة املحدودة اإلدراكية مواردنا نصون أن

أهمية. اللبن سعر تفوق شواغل
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يعود الواثق املستهلك ألن نفسه؛ الوقت يف البائع تعني كما املستهلك الثقة تِعني
فإن الرشاء، إزاء قلًقا وأقل قراراته من تأكًدا أكثر الواثق العميل كان وملا املزيد. لرشاء
لألسعار؛ حساسية أقل يكونون ما وعادًة أكرب. بدرجة الرشاء بتجربة االستمتاع بإمكانه
يثقون كانوا إذا أكثر املستهلكون سيدفع اللبن، يشرتين الالئي الهنديات السيدات فمثل

مقابله. يدفعون ما عىل يحصلون أنهم يف
مسألة الثقة أن االقتصاديني بعض يزعم املتفائلة. الرؤية هذه مع الجميع يتفق ال
اتخاذ يعيق الثقة من العاطفي الجانب وأن التجاري،6 التبادل يف صلة ذات وغري مربكة،
من الطبيعي الفعل رد أن يعتربون إنهم السوق. معامالت يف املطلوب الحسابي القرار

ذلك!» يف أشك عادل؟ «سعر متشكًكا: يكون أن ينبغي املستهلك جانب
وحدها. الذاتية املصلحة بدافع والبائع املشرتي من كلٌّ يترصف الرؤية، هذه حسب
املثال: سبيل فعىل للمجتمع»،7 «معادية للسوق الرؤية هذه أن آخرون اقتصاديون يعترب
تجاري تبادل عملية كل أن االقتصاد، يف نوبل جائزة عىل الحاصل آرو، كينيث يزعم

الثقة.8 عنرص عىل تنطوي
الخدمات، قطاع يف املستهلك. معامالت يف الثقة أهمية الحديثة التسويق بحوث تدعم
التجارة قطاع ويف العالقات.»9 لتسويق أداة أقوى تكون ربما «الثقة أن الباحثون يعلن
ال املستهلك أن الكثريين دهشة يثري قد ما خاصة. أهمية الثقة اكتسبت اإللكرتونية،
بل السلع، بني للمقارنة إلكرتوني بموقع السلع من لسلعة مصدر أرخص دائًما يختار
اإللكرتونية التجارة يف املستهلك ثقة أصبحت ثَمَّ، ومن فيه؛ يثق الذي املصدر إىل يتجه

التسويق. قطاع يف موثًَّقا حقيقيٍّا شاغًال
شخصية؛ عالقات إىل املجردة التبادالت تحويل املعارصون التسويق خرباء يحاول
لها! ويخلص بالرشكة، ويرتبط التجارية، بالعالمة يرتبط أن املستهلك من يريدون إنهم
التجارية بالعالمة الثقة عالقة تكون لن فبدونها املستهلك، ثقة التحويل هذا ويستدعي
الرشسة األسعار حروب عن بنفسها تنأى أن للرشكات «يمكن ف الثقة، مع أما ممكنة.10
التسويق خرباء يعد واليوم حقيقية.»11 قيمة تقدِّم أن يمكنها أنه للمستهلك بإثباتها
تستطيع بحيث ،(1-12 الجدول (انظر للثقة إدملان مقياس مثل الثقة» «مؤرشات

الجديد.13 الشعار هو الثقة» «تسويق وأصبح عمالئها،12 ثقة قياس الرشكات
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*.٢٠٠٥ للثقة إدملان مقياس :1-12 جدول

عىل (بناءً الرشكات. يف يثقون الذين الرأي لقادة املئوية النسبة
أسواق.) ثماني يف الرأي قادة من ١٥٠٠ آراء استطالع

أوروبا املتحدة الواليات الرشكة

٪٤٤ ٪٧٤ جامبل آند بروكرت
٪٤٥ ٪٦٩ كوكاكوال
٪٢٥ ٪٥٨ ماكدونالدز
٪٢٥ ٪٥٦ سيتيكورب
٪٤٠ ٪٤٦ شيل
٪٥٥ ٪٥٨ دانون
٪٦٠ ٪٥٧ سيمنز
* Derek Creevey, “Trust Shifting from Traditional Authorities
to Peers, Edelman Trust Barometer Finds,” January 24, 2005,
www.edelman.com.

الرأي قادة من فقط املائة يف ٢٥ أن يف تتمثل مشكلة ثمة سبق، ما عىل كمثال
أحد صدم عندما الثقة، إىل االفتقار لهذا ونتيجة ماكدونالدز؛ يف يثقون أوروبا يف
بطًال أصبح مكانه، من واقتلعه بجراره ماكدونالدز فروع أحد سقف الفالحني نشطاء

قوميٍّا.14
األطراف أو اآلخر الطرف أن اعتبار عىل القرار «اتخاذ أنها: الثقة تعريفات من
وتنشأ املوقف.»15 عليها ينطوي التي املألوفة األخالقية للقواعد ستخضع األخرى
والتعاون.»16 للواجب املتفرقة االجتماعية «املعايري اتباع من الثقة استحقاق سمعة

تسعريه. عدالة عىل االعتماد يمكنهم الذين البائعني يف املستهلكون يثق
تتضمنان كلتاهما الشبه. بالغتا فكرتان الثقة باستحقاق والتمتع بالعدالة االتسام
يف بينهما االختالف يكمن املجتمعية. القواعد باتباع التوقعات يستويف الذي السلوك
االجتماعية، للمعايري خضع قد املايض سلوك كان إذا ملا تقييم العدالة الزمني: التوجه

لها. سيخضع املستقبيل السلوك بأن االعتقاد فهي الثقة أما
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الثقة مستويات

عىل القائمة والثقة الثقافية والثقة الفردية الثقة املستهلك: لثقة مستويات ثالثة توجد
الشخص جانب من متفائل «توقع شخيص: نزوع هي الفردي املستوى عىل الثقة السياق.

األشخاص.»17 من شخص سلوك أو األحداث من حدث نتيجة بشأن
تناولت وقد غريهم،18 من أكرب الثقة من بقدر يتحلَّون وهم األشخاص بعض يُوَلد
املغناطييس بالرنني التصوير باستخدام الثقة يف الفروق العصبي االقتصاد علم أبحاث
مادة إىل يرجع قد الثقة إىل امليل أن إىل النتائج تشري األشخاص. ألدمغة الوظيفي
الكيميائية املادة هذه زيدت عندما األم؛ سلوك يف بالتحكم عالقة لها عصبية كيميائية
بقدر تحلَّوا التصوير، إلجراء املتطوعني أدمغة يف أوكسيتوسني) (نيوروببتايد العصبية

الثقة.19 من أكرب
اآلخرين. عن بالثقة جدارة أكثر مجتمع يف الناس بعض يعيش ذلك، إىل باإلضافة
سيُتوقع السوق اقتصاد إىل الجامح الغرب بحقبة األشبه روسيا انتقال إبان عاشوا من
نفسها. الحقبة إبان النرويج يف عاشوا ممن البائعني أسعار يف ثقًة أقل يكونوا أن منهم
«التوقع بأنها الثقافة مستوى عىل الثقة فوكوياما فرانسيس االجتماع عالم يُعرِّف
يتشاركها التي املعايري عىل بناءً ومتعاون، ونزيه منتظم بسلوك املجتمعات أحد يف الناشئ

االجتماعي».21 املال «رأس عليه يُطلق مما جزء إنها املجتمع.»20 ذلك أفراد
ويقلصتكاليف التواصل يعظِّم إنه حيث من اقتصادية فوائد االجتماعي املال لرأس
بحيث البائعني ضبط نفقات وتتضمن االقتصادي، التبادل إجراء تكاليف وهي املعامالت،
وترشيعات قواعد إىل يحتاج الثقة من عالية بدرجة املتمتع املجتمع املوقف. يستغلُّون ال
يكون لذلك، ونتيجة والترشيعات؛ القواعد هذه اتِّباع لضمان أقل، أناس إىل إضافة أقل،

أرخص. يشء كل
أرسة عىل قرسها أو بأرسها، الجماعة عىل الثقايف املستوى عىل الثقة تعميم يمكن
تنترش الربازيل، ويف وأملانيا. اليابان يف عالية بنسبة العامة الثقة تنترش واحدة. ممتدة
الثقة كانت فقد املتحدة، الواليات يف أما العامة. الثقة ليس لكن األرسة مستوى عىل الثقة

اآلن.22 كذلك تعد لم لكنها سبق، فيما مرتفعة بنسبة منترشة العامة
انهارت السوقية، لألبحاث يانكلوفيتش رشكة أجرته حديث رأي استطالع حسب
يف ٦٦ اتفق مسبوق.23 غري أدنى حد إىل املتحدة الواليات مستوى عىل املستهلك ثقة
فستستغل الرشكات ألغلب الفرصة سنحت «إذا أنه االستطالع هذا يف املشاركني من املائة
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الوالء عىل يشجع ال للثقة الفقدان هذا وارد.» غري أمرها افتضاح أن شعرت إن الجمهور
التجارية. للعالمة

ثقة األساس يف يكتنف ما فعادة وثقافية، فردية مكونات العميل لتبادل أن رغم
مؤقتًا املشرتي تفاؤل إنها األمد؛ قصرية السياق عىل القائمة والثقة السياق، عىل قائمة
مرة كل يف السياق عىل القائمة الثقة نبدي كلنا بالثقة.24 ا حقٍّ جدير بعينه بائًعا بأن
يف نثق إننا جديد. إلكرتوني موقع من سلعة نطلب مرة كل يف جديد، متجر إىل فيها ندلف
سيسلموننا السعر، ندفع عندما بأننا يقيض الذي االجتماعي املعيار سيتبعون الباعة أن
يف استمر البائع أن — كاملعتاد — ووجدنا نفسه املوقع أو املتجر إىل عدنا فإن البضائع،

األمد.25 طويلة بالثقة نتحىل فإننا االجتماعية، املعايري وفق الترصف
الشخصية — السابقة للثقة أن ثبت الثالث، بالفصل العادل السعر نموذج يف
الشخصية العدالة من كلٍّ مع تبادلية عالقة — السياق عىل واملتوقفة والثقافية
فكلٌّ بالثقة،27 العدالة إدراك ويتأثر بالعدالة،26 الثقة استحقاق يتأثر واالجتماعية.

اآلخر. يعزز منهما
امتثال أن الباحثني أحد ويورد الثقة، إىل تقود العدالة أن الباحثني من كثري يؤكد
محصلة هي «الثقة ثاٍن: باحث ويقول الثقة،28 إىل يفيض ما هو العادلة للقواعد البائع
ثقته يضع «املستهلك أن إىل ثالث باحث وخلص والعادل.»29 واملنصف الصحيح السلوك
الرشكة تسعري لعدالة مالحظاته حسب الرشكات من رشكة يف الشك من قدر يخامره أو

وخدماتها.»30 ملنتجاتها
البائع، يف املرء وثق فإذا بالعدالة، أحكام إصدار إىل نفسه الوقت يف الثقة تقود
املثال: سبيل عىل أخرى.31 حالة يف جائًرا باعتباره رفضه ربما الذي السعر سيقبل
َعَرضيٍّا. وربما مؤقتًا فسيُعترب املرء، ثقة يحوز بمحل تسعريية لقاعدة خرق حدث إذا

للبائع. العذر املرء سيلتمس

الدوافع

البائع رفع إذا غريه.32 دوافع إىل املرء اطمئنان مع الثقة ارتبطت املبكرة، األبحاث يف
عادل ربح جني البائع يحاول «هل أنفسهم: املتشككون املستهلكون فسيسأل األسعار،
السؤال هذا عىل املستهلك إجابة تعتمد الطمع؟» من بدافع ذلك عىل أقبل أنه أم فحسب
أو البائع مع العادلة املعامالت من سلسلة املستهلك َخُرب إن بالبائع. يثق كان إذا ما عىل

131



السعر يف خطأ

بالزيادة املستهلك فسيقبل مجتمعه، يف العدالة من صلبة سمعة بنى قد البائع كان إن
بالبائع. ثقته يف ويستمر عادلة، ويعتربها السعرية،

ملعامالتها طيبة بسمعة تتمتع املعبأة املياه رشكات إحدى كانت ملا املثال: سبيل عىل
سالسة؛ أكثر قبوًال كارثة وقوع عقب املياه أسعار رفعها لقي فقد العادلة، التجارية
ال عندما املقابل، ويف للسلطة.33 جائًرا استغالًال وليس األعمال، إجراء تكلفة باعتباره

الجشع. هو دافعها أن العمالء يفرتض عدالتها، رشكة عن يُعَرف
انتهاًكا املعايري من معياًرا انتهك قد البائع أن بالثقة يتحىل عميل رأى إذا ذلك ومع
من سلبية أكثر الواثقني العمالء فعل فردُّ فحذاِر! وتكراًرا، مراًرا انتهكه أو فادًحا،
املقابل يف لكنه االستياء، ضد مصدٍّ بمثابة يكون قد «فالوالء الواثقني،34 غري العمالء
تكون أن من وبدًال ُوجدت.»35 إن الجائرة، باملمارسات إحساس أي مفعول من م يضخِّ
خيانة تبدو الجائرة املمارسات تجعل السابقة فالثقة اجتماعية؛ ملعايري انتهاك مجرد

بالخيانة.36 شعورهم عند عاطفيٍّا ينفجرون والبرش للمعتقدات،
تقدِّم عندما بالخيانة يشعر القديم العميل بأن تُفيد تجريبية أدلة األبحاث قدمت كما
العمالء تمنح التي املحمولة الهواتف كرشكة خاصة،37 منافع الجديد للعميل الرشكة
التي أمازون رشكة أو الحاليون، العمالء عليها يحصل التي من أرخص تسعرية الجدد
ربما التي السابقة الثقة كل تهدم كهذه انتهاكات األوىل. املرة عمالء من أقل ثمنًا ل تحصِّ

بالغة.38 بعناية الرشكات تها نمَّ
استطالع يف االنتقام. يف عارمة رغبة لديهم تتولد بالخيانة، املستهلكون يشعر عندما
أن السوقية لألبحاث يانكلوفيتش رشكة اكتشفت العميل»، ثقة «حالة عن حديث رأي
ما نوع من سلبيٍّا إجراءً يتخذون بالخيانة يشعرون الذين املستهلكني من املائة يف ٩٧

خانتهم.39 التي الرشكة إزاء
مدفوعة األسعار زيادات أن العمالء سيفرتض الثقة بدون أنه إىل األدلة بعض تشري
يغفرون املستهلكني أن فيبدو ما، بدرجة مقبول هذا األرباح. زيادة يف الرغبة أي بالجشع؛

األرباح. بعض جني
نيويورك مدينة يف ُشكِّلت التي البحثية الرتكيز ملجموعات قيل املثال: سبيل عىل
غري أرباًحا تجني أن لها ع يُتوقَّ وكان املائة، يف ٢٠ بنسبة أسعارها من زادت رشكة إن
استغالل وربما الجشع دافع إىل ملَّحت املرتفعة األرباح أن ورغم التايل، العام يف مسبوقة
أسعارها جعلت املرتفعة الرشكة أرباح أن املجموعات يف املشاركون يظن فلم العمالء،

النفط. رشكات مثل باهظة، تكن لم األسعار دامت ما الحال؛ بمقتىض جائرة
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بأن يقيض االجتماعي املعيار أن — األقل عىل املتحدة الواليات يف — الجيلِّ من
جديرة رشكة من ومقبول معقول سلوك وهذا ربًحا. تجني أن لها «ينبغي» الرشكات
ربًحا، يجنون أنهم أتوقع خسارة. يتكبَّدون أو ربًحا يجنون كانوا إن أهتم «ال بالثقة.
الصحيح»؛ الطريق عىل إنهم لهم، مكسب األرباح «زيادة أجله»؛ من يعملون ما فهذا

أيًضا!» الربح أجل من يعملون «إنهم
البحثية،40 الرتكيز مجموعة مالحظات التسعري عن الصيت ذائعة الكتب أحد يدعم
من كثري الرشكة. تجنيها التي باألرباح له عالقة ال للعدالة العميل إدراك أن إىل ويشري
— وغريها داس هاجن جوديفا، شوكوالتة الواليات، يناصيب — املشهورة املؤسسات
بأرباح ينشغل ال املستهلك أن يبدو بذلك. الجمهور يكرتث وال طائلة، أرباًحا تجني

بعدالة. تتعامل أنها يف يثق دام ما الرشكة

والسلطة الثقة

تستدعي البائع جانب من السلطة زيادة أن منطلق من بيد، يًدا تعمالن والسلطة الثقة
بطاقات عىل البائع يضعها التي األسعار من ذلك ويتضح املشرتي، جانب من الثقة زيادة
تحديده. للبائع وترك السعر، عىل املساومة يف حقه عن املستهلك تخىل لقد األسعار.
للعدالة.» التجريبية «النظرية ب يُعرف ما يتناولها قضية يثري للبائع السلطة عن التنازل
احتمال يثري آخر شخص إىل السلطة «تسليم فإن للعدالة التجريبية النظرية حسب
بالسلطات.»41 عالقته حيال باالرتياح املرء يشعر ال ما وكثريًا … لالستغالل التعرض
لألسعار املحدِّد البائع كان إذا ما عىل للحكم معلومات عن املستهلك يبحث لذلك، نتيجة
السعر أن يف املستهلك يثق بالثقة، جديًرا السلطة صاحب البائع اعتُِرب إذا بالثقة. جديًرا

عادل.
فمن املستهلك، إىل السلطة تلك من ِقْسًما يردُّ سلطة األقوى البائع كان إذا لكن
التحكم يستطيع فيمن يثق «املرء أن إىل األبحاث تشري الثقة. املشرتي يكتسب أن املمكن

بهم.»42
فقدان مواجهة للبائع ينبغي بأنه السوقية لألبحاث يانكلوفيتش رشكة تويص
اآلن املستهلكني ألن … للمستهلكني السلطة «تخويل طريق عن حاليٍّا للثقة املستهلك
تخويل أن هنا الفكرة تجارية.»43 عالقة أي يف الرشوط إمالء لهم يحق أنه يتوقعون
وحني بإنصاف، يترصف البائع أن يف التفكري إىل سيقوده السلطة من مزيًدا املستهلك

أكرب. ثقًة سيولِيه منصف، البائع أن املستهلك يعتقد
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الفصل موجز

ما، عقالنيٍّا مركَّبًا ويحوي مجرًدا، يكون ما غالبًا والتاجر املستهلك بني التبادل أن رغم
لألسعار االجتماعية للمعايري اتِّباعه عرب الثقة البائع يُريس أهميته. الثقة لعنرص فإن
يقرتف عندما األعذار له يلتمس بالثقة، جدير البائع أن املستهلك يشعر عندما والتسعري.
البائع يترصف ال عندما الثقة تضيع املقابل، ويف جائًرا. ظاهره يف يبدو فعًال البائع
يف املستهلك ثقة — الثقة زادت وكلما االجتماعية.44 العدالة معايري وفق فيه املوثوق

جائر. نحو عىل البائع يترصف عندما الغضب لهيب استعر — البائع
الجديرين غري األبقار رعاة من غضبن فلما ذلك، عىل شارح مثال الهند بريف النساء
إلنتاج التعاونية جمعياتهن يُِدْرن اآلن فهنَّ بال؛ عىل تخطر ال خطوة عىل أقدمن بالثقة،
يحصْلَن التي األلبان سالمة اآلن يضمنَّ سيدة ١٠٠٠ من أكثر إن بأنفسهن. األلبان
املحتوى يوازي لكنه ينتجنه، الذي النقي اللبن مقابل أعىل سعًرا يدفعن إنهن عليها.45
سبق فيما خرسوا إذ مرتني؛ بالثقة الجديرين غري الرعاة خرس لقد منصف. بنحو الدهني
للعمالء. فقدانهم بسبب اليوم ويخرسون السعر، يف فارق عىل الحصول يف فشلوا حني

تعريفات

السلوك. أو األحداث حيال املتفائلة التوقعات إىل نزوع الفردية: الثقة

االجتماعية. املعايري وفق سيترصفون املرء جماعة يف الناس أن ع توقُّ الثقافية: الثقة

بالثقة. جديًرا سيكون آخر شخًصا بأن األمد قصري متفائل ع توقُّ السياق: عىل القائمة الثقة

مقبولة اجتماعية معايري عىل مرتكزة التعاونية العالقات من شبكة االجتماعي: املال رأس
املثمر. النشاط تيسري شأنها من باإلجماع

اقتصادي. تبادل عملية إلجراء الالزمة التكاليف املعامالت: تكاليف

املرء حساسية يزيد آخر لشخص السلطة منح أن يف املتمثلة الفكرة للعدالة: التجريبية النظرية
للثقة. اآلخر استحقاق بشأن وتخوفاته العدالة قضايا إزاء
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عرش الثالث الفصل

التعديالت

القواعد! تغريت لقد عفًوا!

أو املواعيد؟ تفويت مقابل أو البرشية؟ البويضة مقابل سعر تحصيل العادل من هل
طهوها مقابل الزوجة تطلب أن العادل من هل بريطانية؟ نبالء لطبقة االنضمام مقابل

معارشته؟ مقابل أو الفراش؟ إعدادها مقابل أو لزوجها؟ العشاء
لها واآلن مىض، فيما مجانية كانت التي األشياء من بعض سوى ليس هذا كل
اتجاه من جزء وهذا ذلك. عىل الناس اتفق إن مقابلها، سعر تحصيل يمكن أو سعر،
رة. امُلسعَّ السلع إىل املقايضة، أو املجانية السلع من االنتقال الوسطى؛ العصور يف بدأ

مجانية كانت خدمات أو سلع مقابل سعر تحصيل أن الناس يرى ما عادًة لكن
للغضب املثري ومن القواعد، يف تغيري إنه جائرة. فهي جديدة نفقة وأي جائر، أمر سابًقا

القواعد.» تغريت لقد «عفًوا! ما: بيشء قيامك أثناء يف لك يُقال أن
ويجايف متوقع، غري أمر سبق فيما مجانية كانت بضاعة مقابل سعر تحصيل إن
املستوى عىل جائر أنه كما الشخيص، املستوى عىل جائر إنه الذاتية. املرء مصلحة
منصًفا، يُعترب كان السابق التبادل يف مجانًا البضاعة عىل الحصول ألن االجتماعي؛
معيار ينتهك هذا إن جديدة؟ كلفة إضافة مع عادًال التبادل اعتبار إذن يمكن فكيف

االجتماعي. اإلنصاف
العميل كان إذا عادًال يُعترب سابًقا مجانية كانت خدمة أو سلعة عىل كلفة فرض إن
فالتمتع النقطة؛ لهذه شارح مثال املحمول هاتفك عىل الرنني نغمة مضافة. قيمة يلمس
تميِّز أنها كما أنت، شخص أيِّ عىل داللة فهي قيمة؛ لك يضيف مميزة رنني بنغمة
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ل يُحصَّ الذي الجديد والرسم األخرى. القريبة الهواتف عن هاتفك إىل الواردة املكاملات
وعادل. منصف الرنني نغمة مقابل

مضافة. قيمة أي توجد ال ألنه عادًال ليس الواردة املكاملات عىل رسم تحصيل أن إال
بمراكز السيارة ركن أو لندن مدينة دخول مقابل رسم تحصيل عىل يرسي نفسه واألمر
يُمنح كان ما مقابل تُدَفع نفقات فهي التجزئة، محالِّ من مجدًدا التبضع أو التسوق
وغري منصفة غري الجديدة الرسوم ألن العمالء يشتكي ثَمَّ ومن مقابل. دون سبق فيما

عادلة.
أنه يُعتََقد كان ما — آخر مجتمع أي يف الحال هو كما — مجتمعنا يف ذلك، مع
فعليٍّا. تتغري االجتماعية فاملعايري املستقبل؛ يف عادًال واعتباره قبوله املايضيمكن يف جائر
فاألرجح اليوم أما مقابل، دون املنزلية األعمال يؤدوا أن األطفال من ع يُتَوقَّ املايضكان يف
إىل األقل عىل تُضاف أو مقابل دون املايض يف ر تُوفَّ املياه كانت مقابًال. يتقاَضون أنهم

وكبري. منفصل مقابل فلها اليوم، أما املحلية، السلطات تفرضها التي الرضائب

السوق حلول إىل االتجاه

أي السوق: حلول إىل االتجاه بفعل لألسعار االجتماعية املعايري يف كبري تغريُّ اآلن يقع
عىل عادلة؟ الحلول تلك هل هنا: والسؤال والطلب، العرض لعملية السعر تحديد ترك
الدفيئة، غازات انبعاثات يف يتسبب من عىل رضيبة فرض العادل من هل املثال: سبيل
فرض العادل من كان إن العاملية؟ االنبعاثات يف حقوق رشاء من التمكن له ينبغي أم
السعر ستحدد أم يحددها؟1 السوق تدع هل الحقوق؟ لهذه قيمة تحدَّد فكيف رسم،
كيوتو. بقمة رحاها دارت التي النقاشات هي تلك كانت البيئي؟2 الرضر كلفة عىل بناءً
«حقوق بيع يف الناجحة وخربتها بالسوق بإيمانها — املتحدة الواليات أرادت
صورة يف الدفيئة غازات إطالق حقوق بيع بمقتضاها يجري منظومة تطبيق — التلوث»
التي البلدان إىل ذلك بعد بيعها حاملها بإمكان للتداول، قابلة انبعاثات إطالق تراخيص

لها. عادل سعر سيتحدد فيها، االتجار خالل من أنه االعتقاد كان قيمتها. من تُعيل
وكان امُلنظِّمة، القواعد من منظومة أرادت السوق، من ارتيابها مع أوروبا، أن إال
املوجهة املتحدة الواليات منظومة نتيجة للتنفيذ، مرنة» «آلية حول اتفاق عقد القرار

السائد. املعيار هو التلوث حقوق بيع يصبح وربما بالسوق،
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املياه خصخصة إىل — الحرة للسوق الدعاة أحد — إيكونوميست» «ذي مجلة تدعو
بها،3 االضطالع بمقدورها يعد لم الحكومات ألن السوق؛ حلول من آخر حالٍّ بوصفها
يزيد لها سعر تحديد بسيط: مكان كل يف للجميع املياه إلتاحة «السبيل أن رأيها وكان

ورصفها.» توفريها كلفة عىل
هو املياه، مثل املايض يف مجانية كانت سلعة مقابل رسم تحصيل عىل واالعرتاض
التخصيص هذا ومثل رشائه، عىل يقدرون من عىل ورضوري نادر منتَج بيع يُقرص أنه
إنه يعانون، والفقراء يستفيدون األغنياء أن يعني ألنه العدالة؛ بشأن شكوًكا يطرح
االعرتاضات عىل إيكونوميست ذي باملجلة معلق يرد االجتماعي. التكافؤ معيار ينتهك
كما الفقراء، دعم نفسه الوقت يف لكن املياه، عىل رسم فرض املمكن من بأنه بالدفع

تشييل.4 يف يحدث
البرشية األعضاء بيع فإن املصريية. القضايا مع للتعامل السوق حلول ُطِرَحت كما
لعمليات املتوفرة األعضاء لكن واضح، هو كما االجتماعي املعيار يجايف سعر أعىل مقابل
األعضاء مقابل رسم فرض هو املقرتحات أحد مشكلة. وهذه محدودة، األعضاء زرع
من كمية سيوفر حينها السوق إن الفكرة مؤيدو يقول السعر.5 يحدد السوق وترك
جودة تضمن كما البرشية، األعضاء جودة السوق قوى «ستضمن الجودة: عالية األعضاء

دوج.»6 الهوت
املجتمع وعىل الحياة؛ يف متساويًا ا حقٍّ للجميع إن السوق حل معارضو يقول حني يف
عىل الحصول يف متساٍو بحق يتمتع — فقري أو غني — شخص كل أن بضمان «االلتزام
املياه مقابل رسم تحصيل مثل — الجسم أعضاء مقابل رسم تحصيل الطبية.»7 املنافع
املايل الحافز أن كما الفقراء، إىل ال األغنياء إىل ستذهب البرشية األعضاء أن سيعني —
هذا يُعترب ال مجتمعنا ويف األعضاء، بيع يف البدء عىل الفقرية البلدان أو الفقراء سيشجع

عادًال.
األعضاء بيع ١٩٨٧ لسنة الترشيح لتنظيم املوحد جيفت قانون يحظر لذلك، نتيجًة
اآلن للرشكات يمكن الجثث. ونقل استغالل مقابل رسوم بتحصيل سمح أنه إال البرشية.
استخدامها يمكن بحيث بها التربع تم جثة معالجة من دوالر ٧٠٠٠ حوايل تجني أن
أساس عىل ُمحدد ألنه عادًال؛ يُعترب يزال وال ما، عائًدا السعر يوفر الطبية. األبحاث يف

األقل. عىل نظريٍّا التكلفة،
الدماء بيع يف السوق بحل االستعانة اليوم تُقبل الجسم، أعضاء بيع عكس وعىل
يمكن بحيث بيعها الطبية األبحاث أتاحت البرشية. والبويضات املنوية والحيوانات
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البويضات مثل يشء بيع أن رغم حتى لكن وشحنها. وحفظها بأمان استخالصها
لهذا شاٍف جواب يوجد ال مقابلها؟ العادل السعر هو فما عادًال، اآلن يُعترب البرشية

بعد! السؤال
بيدفورد فمؤسسة كبريًا، تباينًا متباينة مبالغ البرشية البويضات مشرتو يدفع
ورعاية والوقت السفر كلفة لتغطية دوالر ٤٠٠٠ للمتربع تدفع الجذعية الخاليا ألبحاث
يدفع ال حني يف دوالر، ٢٠٠٠٠ إىل يصل ما تدفع أخرى هيئات هناك أن إال األطفال،8
للبويضات العادل السعر عىل اإلجماع املجتمع عىل يزال ال مطلًقا. يشء أي آخرون

البرشية.
سعر تحديد عىل اتفقوا قد األمريكيني أن فيبدو البرشية، للحياة السوقية القيمة أما
الوفاة تعويض يتوقف ما عادة أخرى. بلدان يف املتبع عن يختلف منهجنا لكن عادل،
املعيار أصبح قد هذا أن ويبدو للضحية،9 املتوقعة اإليرادات عىل املتحدة الواليات يف

االجتماعي.
والد ُصِدم الصني، يف مروري حادٍث يف حتفهن فتيات ثالث لقيت عندما املقابل، يف
بينما التعويض، سبيل عىل فقط دوالر ٨٥٠٠ سيتلقى أنه اكتشف عندما الفتيات إحدى
الريف من األول الرجل أن السبب وكان دوالر. ٢٥٠٠٠ مبلغ اآلخران الوالدان تلقى
سكان أبناء قيمة تساوي ال الفالحني أبناء قيمة الصني، ففي املدينة،10 من اآلخران بينما

املتحدة. الواليات يف عادًال يُعترب أن ذلك شأن من يكن لم الحرض.
الفائق العاطفي الشحن من املقدار هذا نفس عىل األخرى السوق حلول تنطوي ال
الحاالت بعض يف يُستخدم فالسوق الجسم؛ أعضاء أو البرشية الحياة عليه تنطوي الذي
يف السيارات انتظار أماكن حتى أو املياه مثل فموارد املستهلك. سلوك ضبط ملجرد
نادرة؛ أصبحت فقد اليوم أما مجانية، ثَمَّ ومن وافرة؛ مىض فيما كانت املستشفيات،
محدود مورد أُتيح «إن ألنه التسعري أجل من االقتصاديون حارب لقد مكلفة. ثَمَّ ومن
له كان إذا أما التبعات. عن النظر بغضِّ نفاده، حتى البرش يستهلكه ما فعادة مجانًا،

ترشيًدا.»11 أكثر بنحو يستخدمونه ما عادة فإنهم تكلفة،
تفويت مقابل رسوم بتحصيل اليوم األطباء يكتفي ال املرىض، سلوك ضبط أجل من
التكلفة، وراء الدافع هو الربح ليس متأخًرا. املواعيد إلغاء مقابل أيًضا بل معهم، املواعيد
ضبط أجل ومن محلية.12 خريية لجمعية كلها التأخري بمتحصالت األطباء أحد تربع فقد
تغيريات إجراء عىل رسوًما الطريان رشكات فرضت الظاهر، يف يبدو كما الركاب، سلوك

الرحالت. جداول يف
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هو املدن) بوسط الذروة وقت يف التنقل مقابل رسم (تحصيل االزدحام تسعري
لندن، يف مرة أول االزدحام تسعري ح اقُرتِ عندما املكتظة. املدن وسط املرور لضبط وسيلة
اإلحساس حول يتمحور «األمر ضده الرئيسية الحجة وكانت شديدة. معارضًة لقي

عادًال.»13 يبدو ال قد مىض فيما مجانيٍّا كان يشء مقابل رسم فتحصيل بالعدالة؛
يتجاهلون كانوا ما غالبًا «الساسة إن قيل لندن، يف االزدحام تسعري تفعيل قبل
طريًقا سيكون املايض يف مجانيٍّا كان يشء مقابل رسم تحصيل أن خشية اإلجراء؛ هذا
عامٍّ، بوجه الجمهور قبله اإلجراء، تطبيق بعد لكن االنتخابي.»14 االنتحار نحو رسيًعا
نطاق لبسط خطط حاليٍّا تُوضع االزدحام. تسعري أيد الذي العمدة انتخاب أُعيد كما
قبول يجري وربما العالم. حول أخرى بمدن مشابهة برامج ولتنفيذ لندن يف الربنامج

السائد. املعيار ويكون االزدحام تسعري

اجتماعية اتجاهات

أحد ويتمثل اجتماعية، اتجاهات إىل االجتماعية التسعري معايري يف التغريات بعض ترجع
هن وعملهن أخرى، بلدة يف الجدات وعيش املنزل، خارج املرأة عمل يف الكربى التغريات
معايري يف تغيريات االجتماعية التغيريات هذه استدعت وقد األحيان. أغلب يف األخريات
مقابلها. يُدفع ما فعادًة اليوم، أما مىض، فيما مجانًا تُقدَّم األطفال رعاية كانت التسعري.
مقابله ندفع فإننا فشيئًا، وشيئًا اآلن، أما مجانًا، الطعام إعداد يكون أن عىل العادة جرت

الرسيعة. الوجبات وأكشاك املطاعم يف
فاملرء الوقت؛ إىل املضافة الجديدة القيمة يف متمثل املجتمع يف آخر تغيري ثمة
مبلًغا تدفع أن بإمكانك املثال: سبيل عىل الوقت. توفري مقابل نقود لدفع مستعد اليوم
يف السائقون يدفع ستيت. إمباير بناية قمة إىل تصعد كي املنتظر الصف لتخطِّي إضافيٍّا
من استُحدثت التي املرتفع، اإلشغال رسم حارات يف للقيادة إضافيٍّا رسًما دييجو سان
عجلة يف هم الذين الطائرات ركاب أن اقُرتح كما السابقة. الجماعية» املركبات «حارات
أرسع بشكل التفتيش نقاط عبور يمكنهم بحيث إضايف، مبلغ دفع يمكنهم أمرهم، من

أحذيتهم. خلع يف وقتهم إضاعة دون
امتيازات منح العادل من كان إذا ما حول التساؤل مجدًدا تطرح اإلجراءات هذه
معيار تجايف يشء، كل فوق التفضيلية، املعاملة إن رسًما. يدفعون أنهم ملجرد ألشخاص
إنه يقول: ماجازين»15 تايمز «نيويورك بمجلة «األخالقي» عمود صاحب كتب التكافؤ.
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بمؤخرة شخص يدفع أن العادل من ليس كمجتمعنا مساواتي ديمقراطيٍّ مجتمٍع يف
يرمي العمود صاحب كان الجعة. لرشاء عليه يتقدم لشخص دوالرات ٥ طويل طابور

عدًال! ليس فهذا املال، أساس عىل املضايقات توزيع يكون أن ينبغي ال أنه إىل
هي تسعري اسرتاتيجية أي ستصبح الزمن بانقضاء أنه إىل الباحثني بعض ذهب
الجانب عىل القيادة مع حدث ما فهذا عادلة، بوصفها ستُقبل ثم ومن السائد؛ املعيار
الطريان رشكات تطرحه الذي املتغري التسعري أن يزعمون وباملثل الطريق. من األيمن
عىل األسعار تتنوع عندما إال يُقبَل ال املتغري التسعري أن يبدو لكن قبوله.16 إىل اآلن يتجه
إذا ما فيه املشكوك من الحجز.17 العميل فيه يُجري الذي التوقيت حسب متسق نحو
داٍع بدون الوقت مدار عىل يتفاوت أي — بالشفافية يتسم ال الذي املتغري التسعري كان

اجتماعيٍّا. معياًرا بوصفه األيام من يوم يف سيُقبل — منطقي

املضادة االتجاهات

مىض فيما سعًرا تحمل لم التي السلع إن بحيث السوق، حلول فيه تُطرح الذي الوقت يف
بدون اليوم تُقدَّم السابق يف رة مسعَّ كانت التي السلع بعض فإن اآلن، رة مسعَّ أصبحت

الشخيص. املستوى عىل عادًال بوصفه يُقبَل مجاني يشء وأي مقابل.
طوال يستمر الذي نيفادا يف املحرتق الرجل مهرجان هو املجانية: البضائع عىل مثال
لبعضهم والرشاب الطعام يقدِّمون املشاركون ظل الزمان، من عقدين لحوايل أسبوع.
والشاي القهوة ونفقات املوقع دخول رسم مقابل دوالر ٣٠٠ (باستثناء تكلفة أي دون
الناس حث إىل يسعى إنه ومديره للمهرجان املشارك املؤسس هاريف، الري يقول والثلج).

روحانيٍّا.»18 القيمة ماهية تعريف «إعادة عىل
توجد الربمجيات، مجال ففي الوحيد؛ املثال املحرتق الرجل مهرجان وليس
لفرتة نعمنا املوسيقى، ويف لإلحصاء. آر الربمجة لغة برنامج مثل املجانية الربمجيات
نتمتع نزال وال اإلنرتنت، عرب نابسرت خدمة خالل من مجانية موسيقية بتنزيالت قصرية
موقع ويتيح مجانية. موسوعة اليوم ويكيبيديا موقع لنا يوفر أخرى. مواقع من بها
عىل تكلفة دون أو بسيطة بتكلفة أعمالهم نرش للفنانني creativecommons.org
عىل مجانية مقاعد إير رايان لرشكة التنفيذي الرئيس أولريي، مايكل يوفر اإلطالق.19
من يمنعنا مطلًقا سبب يوجد «ال إنه يقول بل الذروة، مواسم غري يف الرحالت بعض
عن ذلك يمكنهم أنه الواضح (ومن الذروة.»20 مواسم غري يف تماًما الرحالت أجرة إلغاء
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بهذه الركاب ويقبل الطائرة.) متن عىل َمة امُلقدَّ الخدمات من يجنونه الذي العائد طريق
عادلة. باعتبارها رضا، عن الخدمات

الفصل موجز

يميل واالقتصاد. املجتمع تغريُّ مع الزمن بمرور العادل للسعر االجتماعية املعايري تتغري
املشرتيات مقابل املرء يدفع بحيث نقدي مجتمع إقامة إىل األمد طويلة االتجاهات أحد
الخدمات إن حيث الخصخصة؛ نحو أيًضا ل تحوُّ وهذا املالية، املنظومة خارج سابًقا
السوق. يف رة ُمسعَّ اآلن أصبحت الرضائب طريق عن املايض يف مقابلها يُدفع كان التي
ينبغي الخدمة أو السلعة أن هو السائد املعيار يكون عندما تنشأ إشكالية ثمة أن إال
وتتعاىل جائر، أمر بأنه مقابله رسم تحصيل عىل حكم يصدر فحينها مجانًا، توفريها
فيه شك ال مما اإلنرتنت. شبكة عىل رسوم فرض اعتزام بسبب رة املتذمِّ األصوات اليوم

بالجور. األمر هذا تصف التي الصيحات تعايل إىل سيؤدي هذا أن
اليوم لندن سكان يقبل بالفعل. تتغري وهي تتغري، أن للمعايري يمكن ذلك، مع
مقابل املنازل أصحاب ويدفع أطفالهم، رعاية مقابل اآلباء ويدفع االزدحام، بتسعري
من تشتكي صيحات نسمع االجتماعية، املعايري فيها تتغري التي الفرتة إبان لكن املياه،
املنهمر األصوات وابل ورغم التغيري. دعاة عىل األصوات هذه ستطغى وأحيانًا الظلم،
مخالًفا أمًرا يزال ال فإنه السوق، آلليات البرشية األعضاء بيع إلخضاع تأييًدا يعلو الذي

للقانون.

تعريفات

مع تتداولها أن ولها إنتاجها، لبلد يمكن التي التلوث من املخصصة الحصة التلوث: حقوق
األخرى. البلدان

حكومي. تدخل دون األسعار بتحديد والطلب للعرض السماح السوق: حلول

من للحد اليوم ساعات مع الرسم مالءمة املدن؛ بمراكز املرور عىل رسم فرض االزدحام: تسعري
الذروة. ساعة يف االزدحام

اإلنرتنت. شبكة عىل تكلفة دون متاحة برامج املجانية: الربمجيات
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البقشيش

بقشيًشا! النادل أعِط

الديك ذاك مثل طهت أن لحماتك يسبق فلم مشهوًدا، اليوم ذاك الشكر عيد عشاء كان
فروغك بعد طبقك تحت دوالًرا ٢٠ فئة من ورقة وضعت ملجهودها، منك وتقديًرا اللذيذ،
حاسم. بشكل نقودك إليك وأعاد انفراد عىل حماك إليك تحدَّث بعدها طعامك. من

آسًفا. منه فقبلتها
شهيٍّا الطعام كان نيويورك. يف مطعم إىل األسبوع ذات من الحق وقت يف تتوجه
من ورقة وضعت منك وتقديًرا دوالر، ٢٠٠ حوايل الفاتورة قيمة كانت راقية. والخدمة
بشكل لك ورشح انفراد، عىل النادل إليك تحدَّث بعدها طبقك. تحت دوالًرا ٢٠ فئة
فئة نقدية ورقة آسًفا فتناوله الفاتورة، من املائة يف ٢٠ هو املعتاد البقشيش أن حاسم

أخرى. دوالًرا ٢٠
نفسه الوقت ويف لحماتك، دوالًرا ٢٠ ترتك أن الخطأ من ِلَم إذن؟ الخطب ما
ملنح االجتماعي املعيار هو السبب للنادل؟ إضافية دوالًرا ٢٠ ترتك « «أالَّ الخطأ من
منح أن أغلبهم أجاب البقشيش، دفعهم وراء السبب عن الناس ُسئل عندما البقشيش.1

السائد.2 االجتماعي املعيار هو البقشيش
الثقة،3 الستحقاق صورة يعكس للبقشيش االجتماعي للمعيار املتَِّبع الشخص
الناس سيلبسك التي الشخصية عىل دال اختبار والغرور؛ «املظهر حول يدور كله فاألمر
لسنا لكن عادلون بأننا انطباًعا نرتك أن نريد إننا اآلخرين. لشخصيات وتصوراتنا إياها،
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يرتك لم شخًصا أن اآلخرون الزبائن الحظ إذا بخالء.»4 لسنا لكن مقتصدون مبذرين،
«شحيح». أنه يظنون فإنهم بقشيًشا،

فاتورة والتقط غرامي، موعد عىل كان له صديق عن كاتب يحكي املثال: سبيل عىل
عرضت يواعدها. التي بالفتاة الثالث لقاءه «كان الطعام. تناول من فرغا بعدما الحساب
كانت الفاتورة. قيمة من بالضبط املائة يف ١٢ فحسبت البقشيش، تدفع أن الفتاة عليه
بخيلة. بل مقتصدة الفتاة تكن لم فيها.»5 صديقي يواعدها التي األخرية املرة هي هذه
اآلخرين استحسان أجل من ليس بقشيًشا، يرتك املرء أن إىل تشري األدلة أن إال
التأثري هو الوحيد العامل كان فلو الذات،6 بتقدير لشعوره إرضاءً أيًضا وإنما فحسب،
معروفني يكونون التي املطاعم يف أكثر بقشيًشا الزبائن لرتك اآلخرون، يظنه ملا االجتماعي
وجود عدم ١٩٨٦ عام أُجريت دراسة اكتشفت الحايل. املوقف هو هذا ليس لكن فيها،
فيها معروًفا يكون التي األماكن يف املرء يرتكه الذي البقشيش قيمة بني كبري اختالف
الحديثة ونسختي فيها،7 معروًفا يكون ال التي األماكن يف يرتكه الذي البقشيش قيمة أو

متطابقة.8 نتائج عن أثمرت الدراسة تلك من
أكرب بقشيش ترك إىل ينزعون املعتادين الزبائن أن رغم أنه الدراسات تُظهر
فيها يأكلون التي املطاعم يف اجتماعيٍّا الئًقا بقشيًشا يرتكون الناس يزال ال فإنه قليًال،9
الواقع يف يرتكون وحدهم الطعام يتناولون فمن ذلك، عىل عالوة فقط.10 واحدة ملرة
ترك أن يبدو ذلك، عىل أكثر.11 أو شخص مع الطعام يتناولون ممن أعىل بقشيًشا
االستحسان به يجيزه الذي نفسه بالقدر بالذنب الداخيل الشعور يجيزه معيار البقشيش
أن هو املتبع املعيار أن يعلمون ألنهم سلوكية قاعدة بانتهاك الناس يشعر االجتماعي.

للنادل. بقشيًشا ترتك

البقشيش ظهور

فإنه ثَمَّ ومن اجتماعيٍّا؛ معياًرا دائًما يكن لم فإنه اآلن، ثابت أمر البقشيش منح أن رغم
بسبب معيار إىل ل تحوَّ أنه يبدو البقشيش، حالة يف املعيار. نشوء كيفية عىل جيد مثال
مع يتعارض ذلك أن رغم سلطة، العميل تخويل وكذا املطعم، لصاحب املخاطر تقليل

االجتماعي. التكافؤ معيار
القرن من ما وقٍت يف إنجلرتا يف بدأت بقشيش كلمة فإن الشعبية، الثقافة بحسب
مكتوب ورقة يف ملفوفة عملة الساقي إعطاء الحانات رواد اعتاد فقد عرش، السادس
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انترش ما ورسعان إنجلرتا، يف تقليًدا البقشيش منح أصبح ثم الرسعة»،12 «لضمان عليها
عندما عرش، التاسع القرن نهاية حتى املتحدة الواليات إىل يصل لم لكنه أوروبا، إىل

معها. املمارسة هذه أوروبا إىل سافرت التي العليا الطبقات جلبت
استُهجنت املتحدة. الواليات يف مرة ألول ُطِرح عندما ضجة البقشيش إعطاء صحب
األمريكية الثقافة عىل دخيًال البقشيش منح واعتُرب للنخبوية، تجسيًدا بوصفها املمارسة
تناقض التي بالعبد السيد عالقة أي الطبقي»؛ «املجتمع مفهوم عزز أنه منطلق من
من ملتوية حيلة مجرد البقشيش أن العامة ظنَّ للمساواة. الداعية األمريكية القيمة
عام ويف للبقشيش. مناوئة ثائرة جمعيات وتأسست أدنى، أجرة النُُّدل لدفع املديرين
لالحتجاجات ونتيجة البقشيش.13 مضار عن كامًال كتابًا سكوت ويليام كتب ،١٩١٦

ا. تامٍّ حظًرا البقشيش منح واليات ست حظرت العنيفة
التي هي املتحدة الواليات يف ال أوروبا يف البقشيش عىل االعرتاضات أن الغريب لكن
الفاتورة عىل قيايس خدمة» «رسم يُضاف أن أوروبا يف فاألشيع واليوم، زواله. إىل أدت
الديمقراطية ومبدأ يتسق «ال البقشيش أن األوروبيون يظن البقشيش. عن عوًضا
الواليات يف سائد معيار إىل البقشيش تحول هكذا، املواطنني.»14 بني املساواة الجوهري:
إىل األوروبية النظرة مقابل األمريكية «النظرة (انظر أوروبا. يف ليس لكن املتحدة

الفصل.) هذا نهاية يف البقشيش»

البقشيش إعطاء أسباب

الواليات يف السائد املعيار أصبح فقد أوروبا، يف مقبول غري البقشيش منح أصبح فيما
صاحب عىل تعود التي البقشيش منافع هو ذلك حدوث أسباب أحد أن يبدو املتحدة.15
الجودة، ضبط وربما التشغيل، تكاليف من ض يخفِّ أن املمكن من فالبقشيش املطعم؛

املخاطرة. ع يوزِّ وكذلك
األغلبية تزال ال املايض، يف اندلعت التي للبقشيش املناهضة املظاهرات غرار وعىل
راتب من جزء لتعويض البقشيش باستغالل نفقاتها تخفض املطاعم أن تعتقد اليوم
وكثريون لألجر، األدنى الحد من أقل يجنون النُّدل من «كثريًا أن يعتقدون فهم النادل،
وهذا ال.»16 أم عادًال ذلك اعتربت سواء أَودهم، ليقيموا البقشيش عىل يعتمدون منهم
األدنى الحد من أقل عىل يحصلون النُُّدل أن عىل مبني فهو بالكامل؛ دقيًقا ليس االعتقاد
بعض يف صحيح هذا الواقع، ويف األجر. بقية البقشيش يشكل أن يجب ثَمَّ ومن لألجر؛
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ففي كاليفورنيا؛ مثل أخرى واليات عىل ينطبق ال لكنه ماساتشوستس، مثل الواليات
أن يمكن ثَمَّ ومن لألجر. األدنى الحد جانب إىل البقشيش عىل النُُّدل يتحصل كاليفورنيا،

يخفضها. ال أو املطعم صاحب يتكبَّدها التي الكلفة البقشيش يخفض
بفاعلية، الالمركزية الخدمة جودة البقشيشضبط ملنح املحتملة األخرى األسباب من
أن الفرضية ترى الساعة، مدار عىل نادل كل بمراقبة العمل صاحب يقوم أن من فبدًال
وسيلة البقشيش «دفعات أن هو هنا واالعتقاد الخدمة. جودة سرياقبون أنفسهم الزبائن
كلفة العمل أصحاب عىل ترتفع عندما وجودتها، املقدمة الخدمة مقدار ملكافأة مفضلة
املوقف يكون قد أخرى، ومرة للعمالء.»17 مهمة الخدمة جودة وتكون العقود، تطبيق

آخر. يشء إىل تشري األدلة فإن بديهية، تبدو الفكرة أن فرغم يكون. ال أو ذلك عىل
املنطقي فمن الالمركزية، الخدمات جودة ملراقبة الة فعَّ وسيلة البقشيش كان إذا
النُُّدل يتلقى إليها. ينتقل لم لكنه كافة. الالمركزية الخدمات إىل املطاعم من ينتقل أن
بساحات املراقب عليه. يتحصلون ال البقالة بمحال التحصيل موظفي لكن بقشيًشا،
يتلقى عليه. يتحصل ال باملرصف الرصاف لكن بقشيًشا، يتلقى السيارات انتظار
البرشيني األطباء أن الواضح ومن عليه. تتحصل ال املمرضة لكن بقشيًشا، الحاجب
الواليات يف بقشيش عىل يتحصلون ال لكنهم املجر، يف بقشيًشا ون يتلقَّ األسنان وأطباء

املتحدة.18
بأن القائل الرأي تناقض البقشيش فيها يُدفع ال بلدان من املستمدة واألدلة
الطبقي، املجتمع تأسيس يعزز البقشيش منح كان وملا الخدمة. جودة يضمن البقشيش
التقارير، لبعض وفًقا لكن إسكندينافيا.19 مثل مساواتية مجتمعات يف البقاء له يُكتب لم
يُمنَح ال حيث البلدان تلك «يف الجودة؛ عىل بالسلب يؤثِّر البقشيش غياب أن يبدو ال
الواليات يف املقدمة تلك عن الخدمة جودة تقل ال — واليابان أسرتاليا مثل — بقشيش

املتحدة.»20
سيشيع فإنه الجودة، ضمان البقشيش منح من الهدف كان إذا ذلك، عىل عالوة
الناس يرتك سابًقا، شاهدنا كما لكن عليها. الرتدد زبائنها يُكثر التي املطاعم يف أكثر
الحقيقي الفارق أن كما أبًدا. إليه يعودوا لن بعيد مطعم إىل يذهبون عندما حتى بقشيًشا
يف ١٫٥ املتوسط يف ضئيل، السوء بالغة أو الجودة عالية الخدمة مقابل البقشيش بني
يلحظها أن من كثريًا أقل ربما نسبة وهي املمتازة،21 الخدمة مقابل زيادة فحسب املائة
كعقاب أو الخدمة لجودة كمكافأة فعليٍّا يُستخدم البقشيش أن يتضح ال ثَمَّ ومن النادل.
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ال قد أو الخدمة جودة لضبط وسيلة البقشيش إعطاء يكون قد وعليه، الخدمة؛ لسوء
كذلك. يكون

مهمة؛ مسألة وهذه اإلدارة، مخاطر من البقشيش يقلل بالتأكيد أخرى، ناحية من
ومزدحًما يوٍم يف خاويًا املطعم يكون أن يمكن باملخاطر. محفوف املطاعم قطاع إن إذ
النُُّدل أجور بربط الزبائن. رصف إىل يضطرون عليه القائمني أن لدرجة التايل، اليوم يف
العاملني النُُّدل لتطول تتكبَّدها التي املخاطرة مد من اإلدارة تتمكن العمالء، بحجم
يأِت لم فإن النُُّدل؛ إىل العمل أحوال سوء جرَّاء املخاطرة من كبري ِقْسم «يتحول لديها.

نفسها.»22 الساعات طوال العمل مقابل أقل أجر عىل النادل يحصل املطعم، إىل أحٌد
الطاوالت إحدى أن يف تتجسد املطاعم، مجال تكتنف التي األخرى واملخاطرة
ستطلب حني يف الفاخر، والنبيذ الكوكتيل مرشوبات إىل إضافًة كاملة، وجبة ستطلب
املقاعد من ذاته العدد سيشغالن الطرفني كال لكن فحسب، خفيفة وجبة أخرى طاولة
ك يُْرشِ الفاتورة، من مئوية نسبة ليكون البقشيش مقدار بتحديد نفسها. الزمنية للفرتة
والنتيجة القيمة. املتدنية أو املرتفعة الفواتري يف املتمثلة املخاطرة، هذه يف النادَل املديُر
الباهظ العائد يشاركونه ال لكنهم مخاطرته، املالك يشارك أجًرا املوظفني أقل أن هي

جائر! وهذا املخاطرة، بهذه عادة املرتبط
هو كان املخاطر تخفيض أن فيه املشكوك فمن ذلك، إثبات يمكن ال أنه رغم
الذي الوقت يف أنه الفكرة هذه يدعم سائد. كمعيار البقشيش لطرح الرئييس الباعث
تزدهر املطاعم كانت العرشين، القرن بداية يف البقشيش إعطاء حول الجدل فيه اشتعل
يكتب سكوت ويليام كان الذي الوقت يف ،١٩١٦ عام يف النقابي. التنظيم يف وترشع
يُعرف أصبح ما تؤسس كنساس يف املطاعم كانت البقشيش، ملنح املناهض الالذع نقده
ملعيار روجت قد املنظمة هذه تكون أن املمكن فمن ثَمَّ ومن املطاعم،23 أصحاب باتحاد

ألعضائها. كخدمة البقشيش

البقشيش من العمالء موقف

املقاومة عكس فعىل يعجبهم؛ أنه اكتشفوا العمالء أن البقشيش إعطاء معيار ظهور ل سهَّ
زيادًة اإليجابي رأيهم وزاد البقشيش، إعطاء اليوم العمالء يؤيد املمارسة، لهذه املبكرة
الرأي ألبحاث روبر مركز أعده رأي استطالع وجد ،١٩٧٨ يف السنني. مدار عىل كبريًة
ويف البقشيش،24 منح ممارسة أيَّدوا االستطالع يف املشاركني من املائة يف ٥٥ أن العام
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مقابل الناس ملكافأة عادلة وسيلة البقشيش «إعطاء إن املائة يف ٧٣ قال ،٢٠٠٢ عام
مختلفة.» خدمات

سيما ال االجتماعي؛ املعيار من ما منفعٌة توجد أن بد ال أنه الباحثني بعض يزعم
النسيان أدراج سيذهب وإال بالتأكيد، البقشيش حال هو كما مكلًفا عليه اإلبقاء كان إن
أن بد ال الناس بأن السنني بمرور البقشيش استحسان ازدياد ويوحي الزمن.25 بمرور
البقشيش، منح من فائدة «يحققون أنهم الواضح فمن املقابل، يف طيبة مشاعر تتلقى
ولطفاء.»26 كرماء بوصفهم الذاتية صورتهم وتحسني اآلخرين، إعجاب إثارة فيها بما
وكما بالسلطة، إحساًسا يمنحهم ألنه البقشيش منح يحبون املطاعم زبائن أن كما
اإلحساس البقشيش «يعزز البقشيش:27 منح ملمارسة أرَّخ الذي سيجريف، كريي كتب
أحاسيس استشعار لألمريكيني ويتيح بالطبقات، يؤمن ال إنه يقول مجتمع يف بالفوقية
العمالء يحب السيطرة.»28 حول يتمحور كله فاألمر اآلخرين؛ عىل والتفوق الهيمنة
أن ويعتقدون يستحقه. النادل أن يرون حسبما الخدمة، مقابل للدفع بالسيطرة، التمتع

تلقائيٍّا.» له يُعطى أن ال املطعم بقشيش يستحق أن ينبغي «النادل
عطية برتك االجتماعي املعيار ينسخ ال البقشيش مقدار تحديد بسلطة التمتع أن إال
يف اختياريٍّا ليس البقشيش «إعطاء املدوِّنني: أحد كتب وكما األقل.29 عىل ما نوع من
مقابل حتى شحيًحا.»30 بقشيًشا كان ولو حتى ما، يشء ترك هو السائد املعيار الواقع.
املعتاد، من أقل مبلغ برتك اإلتيكيت، خبرية بولدريدج، تويصالتيشا السوء، بالغة الخدمة

بذلك.31 قيامك سبب النادل إىل بهدوء ترشح ثم
مما أكثر سخي بقشيش منح فإن اجتماعي، كمعيار البقشيش منح قبول رغم
أخرب املثال: سبيل عىل الطبقات. بني الفارق يعزز ألنه إهانة؛ يكون أن يمكن ينبغي
احتفاالت أثناء عليه يتحصل الذي البقشيش بأن املراسلني أحد نيويورك بمدينة حاجب
أن من املدوِّنني أحد ويشكو دوالر،32 ٨٠٠ إىل دوالرات ٣ بني ما يرتاوح الكريسماس
سخائهم.»33 بمدى األغنياء األوغاد «يتباهى كي إال ليس البقشيش قيم يف التفاوت هذا
يف املعيار هذا ترسخ فقد البقشيش، ملنح االجتماعي املعيار يف الطبقي الجانب ورغم
— أنيق مطعم مؤخًرا تحوَّل عندما االعرتاض صيحات إطالق لدرجة األمريكية الشخصية
كرسم املطعم يضيف واآلن الخدمة، رسم إىل البقشيش من — سيتي نيويورك يف يس بري
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املتوسطة البقشيش نسبة من فعليٍّا أقل نسبة وهي الفواتري، عىل املائة يف ٢٠ نسبَة ثابت
من مزيد جني هنا الحافز فليس ثَمَّ ومن تركها. الزبائن اعتاد التي املائة يف ٢٢ البالغة
بعيًدا العاملني للطهاة يمكن بحيث البقشيش تجميع — املطعم يرشح كما — بل املال،
نيويورك، مدينة يف بالزبائن. يحتكُّون الذين النُُّدل يربح مثلما يربحوا أن األنظار عن
حني يف العام، يف دوالر ٧٥٠٠٠ إىل يصل ما يجنون أنهم املرتفة باملطاعم النُُّدل يفيد
يف دوالر ٣٠٠٠٠ إىل يصل أدنى، مبلًغا يجنون أنهم األنظار عن بعيًدا العاملون يفيد

العام.34

الفصل موجز

إعطاء تحول عام، مائة عىل تزيد والتي البقشيش، طرح عىل انقضت التي الفرتة يف
قبل من تأسس أنه ويبدو املتحدة. الواليات يف راسخ اجتماعي معيار إىل البقشيش
السيطرة. ملمارسة وسيلة بوصفه الزبائن عززه وقد املخاطرة، لتخفيض كوسيلة املطاعم
األمريكي؛ التكافؤ معيار يجايف أنه رغم اجتماعي كمعيار بالبقشيش ُقبل الزمن، بمرور
هم ملن إال بقشيًشا يعطي ال فاملرء طبقية؛ ممارسة البقشيش إعطاء أن أحد ينكر ال إذ
فهذا أعىل، مراتب يف أو مرتبتك يف هم ملن بقشيًشا تدفع أن املهني ومن أدنى، مراتب يف
ال بالتأكيد والزوج لخادميهم، البقشيش يعطون فالسادة السائد؛ االجتماعي املعيار هو

له. قدمتها خدمة جزاء لحماته بقشيًشا يعطي

تعريفات

االجتماعية. للرتاتبات واضحة مستويات وجود يؤيد مجتمع طبقي: مجتمع

املقدمة. الخدمة لقاء املطاعم فواتري إىل تلقائيٍّا تُضاف مئوية نسبة الخدمة: رسم

املساواة. قدم عىل الجميع يكون أن يؤيد مجتمع مساواتي: مجتمع

البقشيش إىل األوروبية الرؤية مقابل األمريكية الرؤية

قطعة وتناولت الشاي، من كوبًا رشبت املؤتمرات. أحد ألحرض أجنبية مدينة «زرت
ذلك ومع ثانية، أرتاده لن بمقهى الساخنة بالشكوالتة الفدج كعك من الجودة متوسطة
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ألنني العادة بدافع بذلك أقوم ال ألغادر. أنهض أن قبل الطاولة عىل إضافيٍّا دوالًرا تركت
طوًعا، أتكبَّد أن النحو، هذا عىل للترصف غريب بدافع أشعر بل النُُّدل، فريق عىل أشفق

جزاء.» أي دون تالشيها يمكنني كان إضافية كلفًة إرادتي، وبملء
أمريكي35 شخص

الطعام نفقات الطعام كلفة تتضمن حيث التسعري عن الصائب باملفهوم أوروبا «تتمتع
هناك مربك فاألمر املتحدة؛ الواليات أما املطاعم. يف للعاملني كريًما معيشيٍّا وأجًرا وإعداده
ستعطيه فهل املهارة، بالغ النادل كان وإذا املائة؟ يف ١٨ املائة؟ يف ١٥ املائة؟ يف ١٠ …

تعولهم؟» من أحد بوصفه الرضيبية استماراتك إىل وتضيفه بقشيًشا املائة يف ٥٠
أوروبي36 شخص
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التمييز

اآلخرين! من بأكثر تطالبني أن الجائر من

الكوكيز) (ملفات االرتباط تعريف ملفات حذف اإلنرتنت مستخدمي أحد قرر يوم ذات
أسطوانة سعر من مجدًدا ليتحقق أمازون؛ موقع تصفح ذلك فعل أن وبعد حاسبه، من
إىل دوالًرا ٢٦٫٢٤ من سبب دون انخفض السعر أن فأدهشه رشاءها، أراد دي يف دي
قديم كعميل عليه يتعرف املوقع جعلت الكوكيز ملفات أن الواضح من دوالًرا.1 ٢٢٫٧٤
القدامى. العمالء من أدنى سعًرا الجدد العمالء تمنح كانت فالرشكة يبدو وكما لديه،

النار كانتشار اإلنرتنت عىل التمييزية التسعريية أمازون تكتيكات أخبار انترشت
ما «أجد قائلني: بقسوة اللوم املدونون ه وجَّ ،DVDtalk.com موقع وعىل الهشيم. يف
ليكونوا تؤهلهم التسعريية أمازون «ممارسات األخالقيات»؛ من وتجرًدا خداًعا تفعلونه

جائر.3 السعر يف التمييز هذا أن عىل املدونون اتفق اإلنرتنت!»2 محتايل
العمالء من ل تُحصَّ التي تلك عن القدامى العمالء من مختلفة أسعار تحصيل
معيار تنتهك التمييزية التكلفة ألن االجتماعي؛ املستوى عىل جائرة ممارسة الجدد،
فغالبًا السعر، غري العروض بني فارق أي العمالء يلمس لم «إن االجتماعي. التكافؤ
تعرضوا أنهم يشعرون العمالء يجعل قد ذلك أن رغم لكن ُظِلموا.»4 أنهم سيشعرون
مخالًفا يكون ال ما عادًة العمالء مختلف من مختلفة أسعار تحصيل فإن املعاملة، إلساءة

الناس. أغلب يظنه ما مع يتعارض وهذا للقانون،
خضعوا من ثلثي فإن بنسلفانيا، بجامعة أنينبريج مركز أجراها دراسة حسب
مختلفة أسعاًرا إلكرتوني متجر ل يحصِّ «أن للقانون املخالف من أنه فعليٍّا يرون للدراسة



السعر يف خطأ

أنه املائة) يف ٧١) أكرب نسبة ترى بل اليوم.»5 من نفسها الفرتة يف العمالء مختلف من
مقابل مختلفة أسعاٍر بتحصيل باملدينة املتاجر سالسل تقوم أن للقانون املخالف من
أسعار تحصيل — التمييزي التسعري يكون ال حقيقة، الفروع. مختلف يف نفسه املنتج
مخالًفا — األشخاص مجموعات أو األشخاص مختلف من نفسها السلعة لقاء مختلفة
فعندما ثَمَّ، ومن النوع؛ أو الدِّين أو الِعْرق إىل راجًعا التمييز يكون عندما إال للقانون
العقاري، الرهن مقابل أكرب كلفة التينية أصول أو أفريقية أصول من األمريكيون يتكبَّد
كما قضائية، دعوة إلقامة سبب فهذا األمريكيني، من كغريهم للرشوط مستوفون وهم

واضح.6 هو
مكافحة قوانني بموجب قانونًا محظور املجموعات ضد التمييز املتحدة، الواليات يف
األسعار، عىل القوانني هذه وبإعمال العرشين، القرن ستينيات يف صدرت التي التمييز
إصدار يف كاليفورنيا خطى عىل ونيوجرييس وبنسلفانيا وفلوريدا أيوا مثل واليات سارت
أن للقانون املخالف من الواليات، تلك ففي النوع،7 أساس عىل التسعري ضد قوانني
أثناء أقل سعًرا منها ل تحصِّ أن أو شعرها، تصفيف مقابل أعىل سعًرا سيدة من ل تحصِّ
صدر نيوجرييس يف إنه بل السعيدة»، «الساعة باسم املعروفة الخاصة العروض فرتة
يوًما السعيدة الساعة أثناء النساء من أقل سعر تحصيل للقانون املخالف من بأنه حكم

آخر.8 يوم يف الرجال من أقل سعر تحصيل يتم عندما حتى األسبوع، يف واحًدا
ويظنون جائرة، التمييزي التسعري أشكال جميع أن يعتقدون الناس أن رغم
األسعار بني باالختالفات الحاالت من كثري يف يقبلون فإنهم القانون، تخالف أنها ً خطأ
مصلحتهم. يف التفضيلية املعاملة تكون عندما الواضحة الحاالت وإحدى عادلة، باعتبارها
السعر من أقل دام ما عادًال ونعتربه سعر أي نقبل ما عادًة قبل، من أرشنا كما
نقبل ما أحيانًا فيها، شخصيٍّا نستفيد ال التي الحاالت يف حتى لكن اآلخرين. من ل املحصَّ
زيجاك، إدوارد السيايس االقتصادي كتب وحسبما عادلة. ونعتربها السعر باختالفات
يمقتون عموًما فهم العقالني، التفسري عىل قادر غري السعر يف التمييز من العامة «موقف

خاصة.»9 حاالت مع يتسامحون لكنهم التمييز،
تفضيلية معاملة عىل الناس بعض يحصل أن فيها يُقبل مواقف بالسوق وتشيع
والخصومات املعتادين، للمسافرين املجانية الطريان تذاكر األمثلة وتتضمن اآلخرين، عن
مميزين لعمالء واملبيعات املبكرين، املطاعم لزبائن املخصوصة واألطباق الكميات، عىل
ما هو: السؤال يكون وهنا عادلة، كمعاملة مقبولة كلها التمييزية األسعار هذه وحدهم.

عادًال؟ السعر يف التمييز يجعل الذي
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وهي اجتماعيٍّا، مقبول لسبب نتيجة الفارق كان إذا عادًال السعر يف التمييز يُعترب
أن ينبغي التسعريية املمارسة أو السعر عادًال. سعر أي تجعل التي نفسها األسباب

االجتماعية: للمعايري يخضعا

الراهن. والوضع التقاليد الشخصية: للعدالة الوصفية املعايري •
والحاجة. الفرص يف والتكافؤ اإلنصاف االجتماعية: للعدالة التوزيعية املعايري •

والشفافية. والحيادية الرأي االجتماعية: للعدالة اإلجرائية املعايري •

الشخصية للعدالة الوصفية املعايري

هو ألنه عادل إنه ُعرف. مجرد األسعار يف التمييز وراء السبب يكون الحاالت، بعض يف
السادس، الفصل يف رأينا وكما الوصفي. املعيار إنه األمور. عليه سارت طاملا الذي النحو
تسعريية، ممارسة خ تُرسَّ إن ما أنه يعني وهذا الراهن، الوضع إىل االنحياز يعززها العادة

البقاء. لها يُكتب أن املتوقع فمن
يف عادلة املمارسة كانت السينما: تذاكر عىل خصومات املسنِّني منح ممارسة لنتأمل
أكرب فإن اليوم، لكن املواطنني، من محتاج لقطاع تفضيلية معاملة منحت ألنها البداية؛
سيكون ثَمَّ، ومن الخمسني.10 سن تعدَّوا أناس مع املتحدة الواليات يف الثروة من قاسم
الجميع، من ل يُحصَّ الذي التذكرة سعر نفس املسنني من ل يُحصَّ أن اليوم العادل من
كوضع خ ترسَّ ألنه إال لسبٍب ال عادًال، يُعترب يزال ال السن لكبار املمنوح الخصم أن إال

راهن.

االجتماعية للعدالة التوزيعية املعايري

أي اإلنصاف؛ ملعيار تخضع ألنها عادلة وتُعترب األسعار، يف االختالفات من كثريٌ يُقبَل
ذلك، وعىل الخدمة؛ أو املنتج توفري يف املختلفة التكاليف يعكس األسعار يف الفارق إن
تكاليف ارتفاع افرتاض بسبب عادل؛ روكيز جبال سلسلة غرب األسعار ارتفاع أن يُعتقد
إضافيٍّا. جهًدا يتطلبون ألنهم عادل الطائرات عىل القرصَّ تذكرة سعر وارتفاع النقل،

االختالف بسبب منصًفا املتاجر أنواع مختلف يف األسعار تباين اعتبار أيًضا ويمكن
الجعة كوب مقابل أكثر يدفع أن يتوقع املرء أن اآلن شهرية دراسة تُظهر التكاليف. يف
املجاور املتجر من يشرتيه عندما سيدفعه عما منتجع، يف فندق من يشرتيه عندما نفسه
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تتكبَّد املنتجعات فنادق أن الضمني العميل فهم نتيجة عادًال الفارق ويُعترب ملنزله،11
ملنزله. املجاورة املحالِّ من أعىل تشغيل تكاليف

عىل يحصلون املشرتون كان إذا منصًفا مختلفة أسعار دفع يكون أن يمكن وكذا
خشبة من القريبة الصفوف أسعار ارتفاع فإن ثَمَّ، ومن املقابل؛ يف مختلفة منافع
من يقرتب عندما أفضل بشكل ويسمع يرى أن الشخص بإمكان ألنه عادٌل؛ املرسح
تربيره يمكن الفائزة الفرق ضد القدم كرة مباريات تذاكر أسعار ارتفاع املرسح. خشبة
الدفاع يمكن رواًجا األكثر لألغاني املوسيقية التنزيالت سعر ارتفاع أفضل. مباراة بتوقع
يف الخدمات أسعار انخفاض املقابل، ويف امللموس. الجودة مستوى ارتفاع بسبب عنه
ألن عادل؛ — واملطاعم والهاتف الكهرباء خدمات مع كاملعتاد — الذروة وقت غري

مالءمة. أقل وقت يف خدمة ون يتلقَّ املستخدمني
منصًفا آخر شخص من أفضل سعر عىل شخص حصول يُعتَرب آنًفا، ذكرنا كما
من كانوا األوكازيون أثناء املتسوقون النهاية، ففي األوكازيون؛ وقت يف بتسوقه وعادًال
للمجهود ونظًرا ساريًا، كان عندما ملكانه وتوجهوا األوكازيون اكتشفوا أن والهمة الذكاء

أفضل. أسعاٍر عىل الحصول لهم ينبغي أنه العادل فمن بذلوه، الذي األكرب
أو تنزيالت نظري السعر يف تخفيض عىل البعض يحصل أن املنصف من كذلك
التنزيل، وثائق إلرسال الزائد املجهود ويبذلون اإلضايف، الوقت يستغرقون فمن كوبونات.

عادل! فهذا أدنى، لسعر مستِحقون الخصم، بكوبون لالحتفاظ أو
عام فحتى دائًما؛ عادلة الخصم سبل من وغريها والكوبونات األوكازيونات تُعترب ال
مسموًحا يكن ولم املائة، يف ٣ يتعدى خصم أي تحظر أملانيا يف القوانني كانت ،٢٠٠١
العام. يف مرتني سوى املخزون من للتخلص أوكازيون بتنظيم يُسمح لم بالكوبونات.
يف اآلن تغريَّ النظام أن إال عادًال، يُعترب كان ما وهو الجميع، من نفسه السعر ل يُحصَّ

السعر. ض يخفَّ أن العدالة من يكون أن يمكن بأنه يقرُّون أيًضا فاألملان أملانيا؛
ألنهم أقل أسعار عىل املتسوقني بعض يحصل أن العادل من املتحدة، الواليات يف
محالَّ سالسل أو كلوب، سامز مثل بالجملة تبيع كربى بقالة محالِّ سلسلة إىل ينتمون
عىل ليحصل املزيد املستهلك يدفع الحالتني، كلتا يف شوب. آند ستوب مثل أصغر تجارية
املستهلك يدفع الكبرية، املتاجر ويف رسًما، املستهلك يدفع كلوب، سامز ففي أقل؛ سعر
كلتا ففي ذلك؛ بعد يبيعها أن للمتجر يمكن التي الديموغرافية املعلومات خالل من

عادلة. مقايضة تُعترب الحالتني،
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التي الكبري الحجم اقتصاديات بسبب منصفة؛ الكميات عىل الخصومات تُعترب
أرخص حجًما األكرب الحزمة تكون أن املتوقع فمن ثَمَّ، ومن املشرتي؛ مع البائع يشاركها
علمهم إىل تناهى عندما املستهلكون ضاق سنوات، بضع منذ حجًما. األصغر الحزمة من
الحجم، متوسطة التونة علب من أعىل رطل لكل الكبرية التونة لعلب الفعلية التكلفة أن
نفسه، النحو عىل رة مسعَّ كثرية أخرى منتجات الباحثون اكتشف أن ذلك عىل وترتب
العلب سعر الكبرية الفاصوليا أو الخنزير لحم علب سعر يفوق الواحد، الرطل فحسب
سعر ويفوق املتوسطة، العلب من أكثر تكلف الكبرية األسنان معجون وعلب املتوسطة،
توقعات باستغالل البائعون يُتهم املتوسطة.12 العلب سعر الكبرية املخفوقة الكريمة علب

الكميات. عىل خصم عىل بالحصول املرشوعة املشرتي
البقالة متجر سلع من لكثري الوحدة سعر أن وراء الحقيقي السبب فإن ذلك، ومع
هي الحجم متوسطة العلب أن هو الحجم؛ كبرية السلع سعر من أقل الحجم متوسطة
التي هي الحجم متوسطة العلبة إعالناتها. يف املتاجر تعرضه ما وهي شعبية؛ األكثر
تنافيس.13 سعر لها يكون ثَمَّ ومن األسعار؛ بني مقارنات لعقد املستهلك يستخدمها
أقل لضمان كوسيلة ونقبلها االقتصادي، نظامنا يف راسخ اجتماعي معيار واملنافسة
تُقبل املنافسة عىل القائمة فاألسعار الذاتية؛ مصلحتنا يخدم الذي األمر للمستهلك؛ سعر

عادلة. وتُعترب
اشرتوا الذين األوفياء الزبائن عىل الكميات عىل الخصم يُطبق أن أيًضا املتوقع من
أقل أسعاًرا ل تُحصِّ التي أمازون رشكة مثال من العكس وعىل الوقت.14 بمرور املزيد
للعمالء ينبغي أنه هو السائد املعيار أن يعتقدون العمالء أن يبدو الجدد، العمالء من
السفر معتادي املسافرين ملكافأة مجانية سفر مسافات فتوفري أقل، يدفعوا أن القدامى
طريان رشكة مع السفر معتادو يرى حقٌّ فهو عادل؛ أمر معيَّنة طريان رشكة مع
العمالء برنامج يف تغيري إجراء طريان رشكة تعتزم مرة كل ويف يستحقونه، أنهم معينة
قابلة غري والرشوط القواعد يعتربون الذين املسافرين من شكاوى تتلقى فإنها األوفياء،

للمساس.15
املحمولة الهواتف رشكات عمالء يعرتض أخرى، زاوية من املسألة إىل بالنظر
األوفياء العمالء يشعر ألخرى.16 رشكة من يتحولون ملن تذهب األقل األسعار أن عىل
الجدد، للعمالء أقل أسعاًرا معها يتعاملون التي الرشكة تعطي عندما ُخِدعوا أنهم
عندما — األول الفصل يف إعالنها يف سربينت رشكة نرشت كما — غضبًا ويستشيطون

جائًرا. يُعترب ما وهو خاصة.» بمزايا امللعب إىل ينضم من أحدث «يتمتع
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أسعار عىل الحصول يف الحق للجميع أن هو القائم املعيار متكافئة، فرص لتوفري
أزعج ما وهو محظوظة، معيَّنة قلة عىل عليها الحصول قرص الجائر ومن مخفضة،
تذاكر أسعار كندا إير رشكة تمنح أن الجائر من أنه رأى الذي شريلوك توم الكندي
الحكم لكن الرشكة، ضد قضائية دعوى فحرَّك غريهم،17 عن اإلنرتنت ملستخدمي أقل
فتوجد للجميع، اآلن متاح اإلنرتنت إن قال: القايض ألن املسكني؛ توم ملصلحة يكن لم
اإلنرتنت برنامج أن الحكم فصدر األدنى، السعر عىل للحصول للجميع متكافئة فرصة

كندا. يف وعادل قانوني الخاص
اآلخر الرئييس التربير والتكافؤ، لإلنصاف التوزيعية العدالة معايري إىل باإلضافة
السابع)؛ الفصل (راجع أقل سعًرا يستحقون فاملحرومون الحاجة؛ هو التمييزية لألسعار
الغذائية املعونات وكوبونات األعاصري لضحايا م املدعَّ اإلسكان املجتمع يؤيد ثَمَّ، ومن

فقًرا. األكثر للطالب الدراسة مصاريف وتخفيضات للفقراء

االجتماعية للعدالة اإلجرائية املعايري

االجتماعية؛ للعدالة اإلجرائية للمعايري يخضع كان إذا عادًال يكون السعر يف التمييز إن
وبالشفافية. بالحيادية ويتميز آرائهم عن التعبري حرية للمستهلكني يتيح كان إذا أي
عن التعبري يف بالحق تمتع املستهلك ألن عادلة عليها املساَوم األسعار املثال: سبيل عىل
لسيارة أفضل سعر عىل الحصول استطعت إن حتى السيطرة. يمتلك أنه وشعر رأيه،
بالضيق؛ سيصيبني أنه رغم عادل، فهذا عليه، الحصول بوسعي الذي السعر عن جديدة
الذي السعر لقبول أضطر لم لكني السعر. عىل بالسيطرة يتمتع منا كالٍّ أن هو والسبب
أنا؛ خطئي إنه آخر؛ شخص إىل السبب أعزو أن يمكنني وال املبيعات، مندوب عرضه

عادًال. وأعتربه السعر أقبل أن عيلَّ ولذا،
السعر»؛ «تجزئة ذلك: عىل ومثال حياديٍّا، يكن لم إن عادًال يكون لن السعر لكن
املستهلك استجابة مدى حسب السوق قطاعات مختلف من مختلفة أسعار تحصيل أي
السلعة مقابل مختلفة أسعاًرا سيدفعون األشخاص مختلف أن يعني وهذا لألسعار،
استغالل إنها وباغية؛ جائرة املمارسة هذه بالتكلفة. يَعبئون كانوا إذا ما عىل بناءً نفسها،
اآلخرين!» من أكثر أدفع أن الجائر «من ويقول: غضبًا املستهلك سيستشيط للمستهلك.
«التسعري عليه يطلق فيما اإلنرتنت، شبكة عىل اآلن ممكنًا السعر يف التمييز بات وقد
املحتملون العمالء يعثر عندما السعر تعديل اإلنرتنت عىل الباعة فبإمكان الديناميكي»،
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املستهلكني إقامة مكان تحديد بوسعهم أن كما اإلنرتنت. عىل منافسة معلومات عىل
خلص وحسبما ذلك. مع يتفق سعًرا لون يُحصِّ ثَمَّ ومن دخلهم؛ مستوى إىل والتوصل
أكثر يدفع فالبعض شك؛ بال جائر … الديناميكي «التسعري كروجمان: بول االقتصادي

هوياتهم.»18 عىل بناءً
فباستخدام الطريان، رشكات هو الديناميكي للتسعري استخداًما القطاعات أشهر
الطلب وفق األسعار بتحديد تقوم املتغري»، «التسعري عليه تطلق لنظام الطريان رشكات
املستقبيل الطلب يظل أن املتوقع ومن مرتفًعا، الفعيل الطلب كان فإن واملتوقع، الفعيل
جائًرا يُعترب فإنه قانوني، الطريان رشكات تسعري أن ورغم املقاعد. تكلفة تزيد مرتفًعا،

عام.19 بوجه
تحسني «برمجيات تستخدم التي املتاجر بلوغ بصدد اآلن التمييزي والتسعري
هذا زبائن فبأخذ معني، بمتجر سلعة لكل املثايل السعر لتحديد املخصصة األسعار»،
أيًضا يقرر بل فحسب، األصيل السلعة سعر بتحديد الربنامج يقوم ال االعتبار، يف املتجر
يف املستهلك لطلب املختلفة املستويات عىل يتوقف كله وهذا السعر، تخفيض ينبغي متى

املورِّد. تكاليف عىل وليس املتاجر، مختلف
املحلية التليفزيون محطة أوردته فيما التمييزي التسعري حاالت إحدى وتتمثل
األحياء مختلف يف مختلفة أسعاًرا ال حصَّ مارت ووول تارجت متجَري أن من بدينفر،
وول فروع أحد يف بيع الذي تايد الغسيل فسائل الدفع،20 عىل الحي قاطن قدرة بحسب

فحسب. دوالرات ٩٫٥٨ مقابل آخر فرع يف بيع دوالًرا ١٢٫٨٣ مقابل مارت
تفاجأ التليفزيوني، دينفر تقرير تابعوا مشاهد ٤٠٠٠ قرابة شمل رأي استطالع يف
ورغم خاطئة. التمييزي التسعري ممارسة أن ورأوا األسعار، يف االختالف من املائة يف ٤٠
إنها بقولها نفسها عن دافعت تارجت فإن التقرير، عىل تعلِّق لم مارت وول سلسلة أن
أنهم بالفعل يبدو لكن عمالئها.21 إزاء العدالة» من «بدافع املتاجر بني األسعار تعدِّل ال

عادًال. ليس هذا بأنفسهم: يقولون وكما املتاجر، بني األسعار من فعليٍّا يعدِّلون
يف مختلفة أسعار بتحصيل املتاجر سالسل قيام الجائر من أنه نعترب أننا رغم
أسعار بتحصيل السالسل إحدى قيام تماًما العادل من أنه نرى فإننا متاجرها، مختلف
بسعر سلعها مارت وول عرضت إذا ذلك. نمتدح إننا بل األخرى، السالسل عن مختلفة
املنافسة عىل القائمة فاألسعار املنافسة؛ فوائد من يُعترب هذا فإن تارجت، من أدنى

عادلة.
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بالتمييز يعرفون ال املستهلكون دام ما العدالة بمسألة يعبَئون ال الباعة أن ويبدو
أن يعلم ال املشرتي كان إذا للباعة شاغًال العدالة تمثل ال املثال: سبيل عىل األسعار؛ يف
يستطيع كان أنه بعد فيما يعلم أو السيارات، مبيعات مندوب مع املساومة بإمكانه
فرصة أضاع قد أنه املستهلك يكتشف عندما ذلك، مع النقل. تكاليف عىل املساومة
وثمة غضبًا.22 يستشيط فإنه — غريه عليه حصل سعر — أفضل سعر عىل للحصول
بإمكانه كان الذي املال املرء بعدها يكتشف التي الفرتة طالت كلما بأنه تُفيد أدلة

غضبه.23 وازداد تكبَّدها، التي الخسارة بظلم شعوره زاد توفريه،
مجانية زبادي علبة عىل الحصول بإمكانه أن املتسوق اكتشف إذا املثال: سبيل عىل
إنه إذ حينذاك؛ مشكلة توجد فال التسوق، عربة يف الزبادي علب بعض يضع وهو
زبادي علبة عىل الحصول فرصة فاتته أنه علم إن أما ببساطة، إضافية علبة سيلتقط
لتعويض الوحيد فالسبيل شديد؛ بضيق سيشعر فإنه منزله، إىل عودته بعد مجانية
حينها. ثورته وستثور املتجر، إىل العودة يف والجهد الوقت يبدد أن فاتته التي الصفقة
حقهم من أن عىل إياهم الحساب موظف إطالع كثريًا العمالء يقدِّر أخرى، ناحية من

ا. جدٍّ عادل وهذا مجانية، زبادي علبة عىل الحصول
إىل أمازون تتبعها التي الديناميكي التسعري سياسة حيال الغضب من جزء يُعزى
العمالء عىل اإلنرتنت عىل البائعون بها يتعرف التي فالكيفية للشفافية؛ الرشكة افتقار
وكيل إىل الذهاب عن يختلف األمر غامضة. أعىل، أسعاًرا يدفعوا أن يُحتمل الذين
ال «ربما اإلنرتنت، عىل ثريٍّا. مشرتيًا هناك فيعتربونك املرسيدس سيارتك يف السيارات
طريان تذاكر إىل ترجمتهما يجري املكلف حياته وأسلوب املرتفع مرتبه أن املرء يدرك

عادًال. ليس وهذا باهظة.»24 بأسعار

الفصل موجز

من أفضل صفقة عىل يحصلون الناس بعض أن عىل واضح مثال التمييزي التسعري
عىل يحصلون من هم كانوا إذا سيما ال يقبلونه، يزالون ال املشرتين بعض أن إال غريهم،
عادًال. هذا ويعترب غريه. عليها يحصل ال مساومة عىل لحصوله املشرتي يطرب الصفقة.
لم إذا عادًال، ويعتربه التمييزي، بالتسعري املشرتي يقبل الحاالت، بعض يف لكن
أو قائًما، ُعرًفا فيها التمييزي التسعري يكون التي الحاالت هي وهذه املستفيد، هو يكن
باإلضافة والحاجة، واإلنصاف التكافؤ عىل القائمة التوزيعية املعايري فيها تُتوخى التي

اإلجرائية. والحيادية والرأي الشفافية معايري إىل
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ترتفع اإلنرتنت، فعىل الجائر؛ التمييزي التسعري لوجود متزايدة إمكانية ثمة لكن
تدفعه ما سيتحدد املستقبل «يف اإلنرتنت: استشاريي أحد يقول السعر. تجزئة إمكانية
يحدث.»25 لن أنه يعني ال ذلك لكن جائر، وهذا وهويتك، فيه تعيش الذي املكان حسب
اكتشف إذا لالنتقام االستعداد بالباعة يجدر أنه إىل االنتباه يلفتون آخرين أن إال
اكتشف «إن الباحثني: أحد ح رصَّ وحسبما التمييزي، التسعري استخدموا أنهم عمالؤهم
اإلنرتنت: عىل البيع مجال محليل أحد وخلص انتهى.»26 قد فأمرك بذلك، قيامك املستهلك

أمرها.»27 افتضاح هو أمازون ارتكبتْه خطأ أكرب «كان

تعريفات

الخدمة أو نفسه املنتج مقابل الناس مختلف من مختلفة أسعار تحصيل السعر: يف التمييز
«املتفاوت»). التسعري عليه يُطلق (كذلك نفسها

أكرب. مقدار رشاء عىل بناءً أدنى سعر الكميات: عىل الخصم

للسعر. استجابتهم حسب مجموعات يف املستهلكني تجميع السعر: تجزئة

عىل التمييزية األسعار عىل ينطبق ما عادًة برسعة؛ يتغري تمييزي تسعري الديناميكي: التسعري
اإلنرتنت.

األسعار عىل ينطبق ما وعادة املتوقع، الطلب عىل بناءً يتغري تمييزي تسعري املتغري: التسعري
الطريان. رشكات لتذاكر التمييزية

املستهلك طلب حسب التمييزية األسعار يحدد كمبيوتر برنامج األسعار: تحسني برمجيات
بالتجزئة. البيع متاجر يف التمييزية األسعار عىل يُطبَّق ما عادة املحيل؛
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التفاوض

عادل! فهذا الفارق! لنقتسم

ذات الطويلة األردية أحد وهو جلباب، رشاء أردت باملغرب، مراكش يف كنت عندما
اإلضاءة خافت متجًرا وجدت السوق، إىل طريقي ويف املغاربة، يرتديها التي القلنسوة
املتجر صاحب يل قال السعر، عن سألت وعندما أردت. ما لديه الحياة، من ويخلو
األسعار عىل التفاوض بإمكاني أن وملعرفتي دوالًرا، ٢٤ حوايل أي درهم، ٢٠٠ املضَجر:
وإما دوالًرا)، ٢١) درهًما ١٨٥ فقال: دوالًرا)، ١٨) درهًما ١٥٠ عليه عرضت املغرب، يف
الفارق، اقتسمنا لقد عادًال! كان بالقطع عادًال؟ ذلك كان هل به. فقبلت أرحل، أو أقبله

عادل. وهذا
يكن لم وهو اللون، أسود أرادته لكنها األخرى، هي جلبابًا السفر يف رفيقتي أرادت
جلباب به اإلضاءة، جميل مالبس متجر وجدنا وهناك السوق، يف فتوغلنا املتجر، بهذا
الحديث: عذب املتجر صاحب قال تماًما. جلبابي يشبه وكان العرض، نافذة يف أسود
فابتسمت رفيقتي أما سمعت، ملا فانصعقت دوالرات)، ١٠٧) درهم ٩٠٠ سعره إن
جو يف وَردٍّ، وأخذ وضحك، دالل طول وبعد دوالًرا)، ٢٤) درهم ٢٠٠ عليه وعرضت
دفَعته الذي املبلغ وهو دوالًرا)، ٤٨) درهم ٤٠٠ إىل بالنزول أقنعته بالعواطف، مشبوب
كان هل دفعت! ما ضعف من أكثر لتوِّها دفعت لقد َشَفة. ِبِبنِْت أنبس لم انتصار. يف

عادًال. كان بالقطع عادًال؟ ذلك
شاءت. وقت أي يف املغادرة بوسعها وكان الكاملة، سيطرتها تحت املساومة كانت
تتأتى عندما بالطبع إرادتهما. بملء الصفقة عقد يف راغبني رشيكني والبائع هي كانت
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ال توصَّ الذي السعر يكون أن املمكن فمن اآلخر، الطرف يجهلها معلومات الطرفني ألحد
أن علمت صديقتي، حالة يف لكن ذلك. مع جائًرا سعًرا حرة مساومة خالل من إليه
ذلك كان ثَمَّ ومن األعىل؛ السعر تدفع أن اختارت لكنها أقل، بسعر موجود الجلباب

عادًال.
من لكلٍّ فوفًقا قديمة، فكرة عادل سعر عليه امُلتفاَوض السعر أن يف االعتقاد
أو قرس دون — الحرة املساومة خالل من املحدد فالسعر الروماني؛ والقانون أرسطو
بالسيطرة املعاملة طرفا يتمتع عليه، املتفاَوض السعر حالة ويف عادل.1 سعر — مكر

عادل. وهذا رأيه، عن التعبري يف بالحق منهما كلٌّ يتمتع كما النتيجة، عىل
أحادية بالطبع بعضها الرشكات. بني املفاوضات من كثري يف العدالة شاغل يتضح
مفاوضات تكتنف لكن اتفاق!» ال عريضأو «فلتقبَّل املفاِوضاألقوى: يقول حيث الجانب،
اعتبارات بني من واحًدا اعتباًرا السعر يكون بحيث مكثفة، مقايضات األخرى الرشكات
املربحة «املفاوضات عليه يُطلق ما يُجريا أن الطرفان، يربح أن هو والهدف كثرية، أخرى

للطرفني».
وكثريًا عام، بعد عاًما وتكراًرا، مراًرا الرشكات بني املفاوضات هذه تجري ما غالبًا
تعيد ثم العقود عىل تتفاوض العمال فاتحادات أنفسهم، األشخاص يد عىل تكون ما
بمرور أنفسهم العمالء مع العقود عىل السيارات مصنِّعو ويتفاوض عليها، التفاوض
يُعرفا أن الطرفني كال عىل املستقبلية، املفاوضات يف طيبة عالقات عىل وللحفاظ الوقت.
االجتماعي. العدالة معيار التباع الحافز لديهما يتوافر وبذلك، املعامالت، يف بعدالتهما

سوى تكتنف ال ألنها الرشكات؛ بني املفاوضات عن فتختلف املستهلك مساومات أما
مبلغ أكرب عىل الحصول يريد سيارته يبيع فمن لآلخر، خسارة أحدهما فمكسب السعر،
املكسب «مفاوضات وهذه ممكن. مبلغ أقل يدفع أن يريد السيارة يشرتي ومن ممكن،

والخسارة».
ما غالبًا أنها يف الرشكات بني املفاوضات عن املستهلكني مفاوضات تختلف كما
لكن متكررة، بصفة السباكة خدمات املستهلك يساوم ربما واحدة. ملرة صفقات تكون
آخر شخص من منزًال يشرتي فاملرء الصورة. بهذه تجري ال املستهلك مساومات أغلب
حافز يوجد ال فقط. واحدة مرة آخر لشخص سيارة يبيع واملرء فحسب؛ واحدة مرة
املستهلك، مساومات يف حتى أنه املالحظ لكن عادل. كشخٍص سمعته عىل الفرد لحفاظ

مهمة. مسألة العدالة تزال وال أهميتها، الطيبة للسمعة تزال ال
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املفاوضات يف الشخصية العدالة

بمقارنته للسعر الشخصية العدالة املفاوضون يحدد سعر، أي مع تماًما الحال هو كما
لديهم توفرت إذا السادس. الفصل يف رشحنا كما إليه، يحتكمون الذي املرجعي بالسعر
فسيستخدمونها نفسها، السلعة مقابل اآلخرون دفعه ما بخصوص حديثة معلومات

العادل. السعر نطاق عن فكرة يكوِّنون ثم املغرب)، يف صديقتي (باستثناء كمحكٍّ
األسعار. من نطاق أذهانهم التفاوضويف طاولة إىل والباعة املشرتين من كلٌّ يجلس
وتفصيًال، جملًة سريفضونه ما إىل غريه من أكثر دفعه يودون مما النطاق هذا يمتد
سيدفعه سعر أعىل بني ستكون تسوية أي أن والبديهي ظلًما. األشد إىل عدًال األكثر من
عادل وهذا االتفاق»،2 «مساحة عليه يُطلق ما أي البائع؛ سيقبله سعر وأدنى املشرتي

والبائع. املشرتي من لكلٍّ
عن جائًرا سعًرا ندفع أن من األكرب خوفنا يكون تفاوض، عملية يف ندخل عندما
التدليس أو النصب، أو االحتيال أو الخداع، أو نتعرضلالستغالل أن من نقلق منا. جهل
دفع تعني التي السمعة سيئة للكلمات الضخم العدد الغش. أو الرسقة أو السلب، أو

منه. الخوف مقدار يوضح جائر سعر
الوصفية املعايري عىل أيًضا الشخصية العدالة تقوم نفسه، السعر إىل باإلضافة
ال التي واألسعار مساومتها يجري التي األسعار املعايري هذه وتُريس التفاوض، لعملية
األثاث أو السيارات سعر عىل التفاوض هو السائد املعيار فمثًال: عليها، التفاوض يجري
كما القطار، تذاكر أو األحذية أو الُكىل عىل ليس لكن املنزلية، اإلصالحات أو املستعمل

املساومة.3 عملية مبارشة ينبغي كيف األخرى الوصفية املعايري تُريس
بعرٍض اآلخر ويردُّ عرًضا، شخص يقدِّم التفاوض»، «سيناريو معايري حسب
نبض لجس وسيلة مجرد فحسب، رغبة هو املبدئي العرض أن الجميع يعلم مقابل.
يزيد أن املشرتي ومن السعر، يخفض أن البائع من ينتظر فالجميع اآلخر؛ الطرف
يرد جائر. فهذا التوقعات، هذه استيفاء يتم ال وعندما تسوية، إىل يصال حتى عرضه
صدورهم، وتوغل غضبًا، فيستشيطون شحيحة، مقابلة عروض بتقديم املفاوضون

باعتزالها. يهددون أو املساومة فيعتزلون
ويقول إناءً، لتشرتي املستعملة السلع سوق إىل توجهت أنك هْب املثال: سبيل عىل
فيقول دوالرات، ٥ بسعر تريده بأنك عليه فرتد دوالرات، ١٠ سعره إن التاجر: لك
املفرتض من ليس ألنه املتجر؛ وتغادر فتتضايق مقابله»، دوالًرا ١٢ أريد اآلن «ال! التاجر:
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عىل ينص الذي بامليثاق يلتزمون املفاوضني «أغلب النحو. هذا عىل السيناريو يسري أن
أمر سابٍق بالتزام فالنكوث سحبه.»4 أبًدا ينبغي ال فإنه عرض تقديم يتم إن ما أنه

جائٌر!
تريده بأنك فرتد دوالًرا، ٥٠ سعره أن التاجر وأخربك ، كريسٍّ رشاء تريد أنك هْب أو
يقول عندها لكن دوالًرا، ٣٥ أنت فتقول دوالًرا، ٤٠ بدوره البائع فريد دوالًرا، ٣٠ مقابل
«لنقتسم هو: املتوقع فالرد املتوقع؛ الرد هو هذا ليس للبيع!» ليس الكريسُّ «ال! البائع:
من جزءًا ليس ببساطة املتبادلة العروض من سلسلة فاقتطاع عادل، فهذا الفارق»،

جائر! فهذا السيناريو،
املنزل رشاء أردت سنوات، ١٠ حوايل فمنذ تتغري؛ أن يمكن السيناريوهات أن إال
السعر، البائع يحدد املنازل: أسعار عىل التفاوض سيناريو حفظت حاليٍّا. فيه أقيم الذي
رغبت وألنني يتفاوضان. ثم املائة، يف ١٥ بنسبة أقل سعًرا املحتمل املشرتي فيعرض
تسوية وتوقعت كله، البائع طلبه الذي املبلغ عىل بحماقة وافقت فقد بشدة، املنزل يف

ية. ودِّ رسيعة
إىل للمشرتي سوق من التحوُّل بصدد كان العقارات سوق أن فكرة لديَّ تكن لم
ينطبق ال القديم السيناريو أن املالك رأى مختلف. سيناريو له سوق وهو للبائع، سوق
ولذا، مزايدة؛ أنها وظن للتفاوض، نية أي لديه تكن لم ثابتًا؟ السعر يُعترب فِلَم عليه،
عىل فحصلت عريض، غري يأته لم لكن أخرى، عروض ورود وانتظر تثاقل، يف انسحب
ظننت ما وفق اللعبة يمارس لم املالك ألن جائرة؛ البيع عملية أن شعرت لكني املنزل.

القواعد. أنها

املساومة من املستخلصة للنتائج االجتماعية العدالة

القواعد يعرفان الطرفني كال دام ما التحقق صعبة ليست للمساومة الشخصية العدالة
عسرية املساومة من املستخلصة للنتائج االجتماعية العدالة لكن ويتَّبعانها. نفسها

منصفة. غري وكذا متكافئة، غري تكون أن املمكن من النتائج ألن التحقق؛
من طرف أي ألن متكافئة؛ غري تكون أن املمكن من السعر عىل مساومة أي نتيجة
فيتنافسان اآلخر، من أفضل عائًدا يريد منهما فكلٌّ ا، حقٍّ املساواة يريد ال املقايضة طريف
لالنحياز عرضة عادل هو عما وأفكارهما لنفسيهما، صفقة أفضل عىل الحصول عىل

الذاتية.5 مصلحتهما لخدمة الشديد
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واقعية غري أفكار منهما كلٍّ ولدى الطاولة إىل والبائع املشرتي من كلٌّ يجلس
الذاتية ملصلحتهما انحيازهما وبسبب يتذكراه، أن يتصادف بما ويتأثران النتيجة، عن
مصلحتهما تؤيد التي املعلومات سوى ذاكرتهما من يسرتجعان أو يتذكران ال ما فعادة
وهما العادلة،7 النتيجة سيشكل ملا متحيزة توقعات لديهما تتولد ثَمَّ ومن الخاصة؛6

العادل. عائدهما أنه يظنان ما أجل من معركة لخوض مستعدان
النتيجة ألن متكافئة؛ غري تكون أن املمكن من عليها املتفاَوض األسعار أن كما
منزٍل سعر بالكامل دفعت فاشلة، مساومة وألنني املتفاوضني. ودافع مهارات عىل تعتمد
متكافئة بفرصة سنحظى كنا أننا رغم سعره، عىل شك بال لتفاوضت مكاني أنت كنَت لو

عادًال! ذلك يزال ال ثَمَّ ومن للتفاوض؛
غري بمعاملة بعينهم املستهلكني من مجموعة استهداف هو بحق الجائر األمر
أن الباحثون اكتشف سيارة، لرشاء مفاوضة ٥٠٠ من أكثر شملتا دراستني يف متكافئة.
أفريقية أصول من األمريكيني من أفضل صفقة عىل يحصلون ما عادًة البيض الرجال
فادحة! بدرجة جائر فهذا صارخ، حد إىل متكافئة غري معاملة وهذه النساء،8 من أو

واإلنصاف بسهولة، مجحفة تكون أن للمفاوضات يمكن التكافؤ، غياب إىل باإلضافة
املفاوضات؛ يف التحديد —صعب عليها املتحصل للقيمة مكافئًا السعر يكون أن بمعنى —
يبيع فعندما يُباع. ملا الحقيقية القيمة يعلم من هو الغالب يف وحده البائع إن حيث
يُطلع أالَّ يختار قد لكنه ربيع كل القبو تغمر الفيضان مياه أن البائع يعلم ربما منزًال،

جائرة! أفضلية البائع يعطي وهذا ذلك، عىل املشرتي
املنزل بائع عىل املثال: سبيل عىل املعلومات، مشاركة تنظيم قوانني توجد بالتأكيد
غمرت وإن قليلة. القوانني لكن املنزل، بناء يف مشاكل أية عىل املحتمل املشرتي يُطلع أن
وأن مرة أول أنها يدعي أن السابق البائع فبإمكان املقبل، الربيع يف القبو الفيضان مياه
اإلنصاف. معيار ينتهك ألنه جائًرا يكون وربما مشكلة. وهذه قبل، من يحدث لم ذلك

سعر عىل التفاوض من العدائي الجانب رغم أنه ما، حد إىل املدهش فمن ثَمَّ، ومن
االنشغال من قدر إبداء األسعار عىل املتفاوضني بإمكان يزال ال فإنه للمستهلك، البيع
«إتيان أن عىل الباحثون يطلعنا لهم.10 منفعة — واضح هو كما — فللعدالة بالعدالة،9

الناس.»11 من لكثري دافع بوضوح هو الصواب
عادلًة، تكون تسوية بلوغ يف يرغبان واملشرتي البائع من كالٍّ أن يبدو ما كثريًا
أفضل عىل للحصول تنافيس دافع االثنني هما لديهما الذاتية. مصلحتهما تخدم وكذلك
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ما شكل اتخذت التي الفكرة، وهذه عادلة. نهاية لبلوغ تشاركي وحافز باملساومة، ما
مستفيضة.13 أبحاث تدعمها املزدوج»،12 الشاغل «نموذج عليه يُطلق

التي الديكتاتور لعبة يف موضحة املزدوج الشاغل نموذج بها يعمل التي والكيفية
الذاتية، املصلحة منطلق من يترصف الديكتاتور أن فرغم السابقة، الفصول يف ناقشناها
نتائج عىل يحصلوا أن للناس ينبغي إنه االجتماعي: التكافؤ بمعيار وعي عىل أيًضا فإنه

عاطفيٍّا. اللعبة يف اآلخر الطرف فيتقمص متكافئة،
يحدد فعندما اآلخر، الطرف مع أيًضا يتعاطف الديكتاتور، شأن شأنه واملتفاوض،
إجرائه، عدالة اآلخر الطرف سيقيِّم كيف ويفكر اآلخر، الطرف مكان نفسه يضع عرضه،
املفاوضة؟ من يديه اآلخر الطرف سينفض هل بسببه؟ سيغضب هل عادًال؟ سيعتربه هل
أن يمكن خصومهم أن يدركون ألنهم بعدالة؛ للترصف الدافعية املتفاوضني لدى
من والخوف صفقة أفضل عقد يف الرغبة بني محارصون إنهم باالنسحاب. يعاقبوهم

املزدوج! شاغلهم هو فهذا برمتها،14 الصفقة تضيع أن خشية خصومهم إغضاب

املساومة لعملية االجتماعية العدالة

عدالة عىل عليه املتفاَوض السعر عدالة تعتمد الشخصية، العدالة مع الحال هو كما
عدالة أهمية تتأثر أن ويمكن الناتج. عدالة عىل به تعتمد الذي نفسه بالقدر العملية،
معينة، أفكار لتشجيع سبيل هي والتهيئة «التهيئة»، بفعل املفاوضات يف العملية

اإليحاء. قوة خالل من وتتحقق الذهن، إىل بعينها اهتمامات الستحضار
االنحياز يقل االعتبار، يف نظره وجهة وألخذ خصمه ملحبة املفاوض يتهيأ عندما
يعتربه الذي األسعار نطاق فإن العدالة، يف للتفكري يتهيأ عندما الذاتية.15 للمصلحة
البائع يجنيه الذي باملقدار االهتمام إىل يشري مما البائع؛ إىل ل يتحوَّ عادًال تسوية سعر

الصفقة.16 من
ويبلغ أكرب، تنازالت يقدِّم أي تعاونية؛ أكثر بنحو يساوم للعدالة املهيأ املفاوض
نحو عىل عامة ويترصف النتائج،17 حيال أكرب برًضا ويشعر أرسع، نحو عىل التسوية
ويقيِّم النتيجة يقيِّم فإنه عدالة، أكثر بصورة نفسه املرء يترصف وعندما عدالة. أكثر

اآلخر. الطرف عىل عدالته م يعمِّ أنه فيبدو عدًال،18 أكثر أنهما عىل خصمه
حيث تعاونية؛ اسرتاتيجية هي عام بوجه األعدل تُعترب التي التفاوض واسرتاتيجية
إىل التعاونية االسرتاتيجية تفيض اآلخر.19 الطرف إىل كبرية تنازالت املفاوض يقدِّم

168



التفاوض

«لالستغالل»،20 بالتعرض يخاطر املتعاون املتفاوض لكن تعطيل، دون عاجل إقفال
جائرة، تُعترب بالتعنت، املتفاوضني أحد يتسم حيث التنافسية؛ فاالسرتاتيجية املقابل، ويف

مسدود. طريق إىل املتفاوضني وصول إىل تفيض ما وغالبًا
كليهما أو املساوَمني أحد ألن تبدأ؛ أن قبل من حتى املفاوضات، لبعض الفشل يُكتب
وليس عدوٍّا، اآلخر الطرف فريى تنافسيٍّا،21 سلوًكا يسلك اآلخر الطرف أن بافرتاض يبدأ
له.23 اإلذعان عىل اآلخر ويجرب موقفه عىل فيرص وقسوة»، «بعدائية ويترصف بًرشا،22
بني التنافسية النزعة تزداد غالبًا، الحال هو كما متبادًال، العدائي األسلوب هذا كان وإذا

املفاوضات. تنهار وعندها وأكثر،24 أكثر الطرفني
الرد بالصاع؛ الصاع رد أي التبادلية؛ االسرتاتيجية هي فاعلية االسرتاتيجيات أكثر
تنازًال لك يقدِّم عندما بشح واالستجابة كبريًا، تنازًال خصمك لك يتنازل عندما بكرم
يُعتََرب بالصاع الصاع السرتاتيجية املتَِّبع «الشخص أن الباحثون اكتشف وقد زهيًدا.25
ذكاءً أكثر أنه عىل إليه ويُنَظر تعاونية، اسرتاتيجية يتَِّبع الذي كالشخص وأمينًا، عادًال

واحد.»26 طرف من تعاونية اسرتاتيجية يتبعون الذين األفراد من وقوًة
التوصل يف ال ثمارها، أطيب تؤتي وهي تبادلية،27 اسرتاتيجية املساومني أغلب يتَِّبع
االسرتاتيجية هذه رد يجب لكن عادلة. صورة تكوين يف وإنما فحسب، ُمرضية تسوية إىل
التباديل، األسلوب هذا بنفس املفاوضة من اآلخر الطرف يردَّ لم فإن نفسه، النحو عىل

منه.28 يقتص األول الطرف فإن
ليس املفاوضات يف الخداع. من قدر عىل كانت، أيٍّا االسرتاتيجية، استخدام يتوقف
الخداع؛ إىل الحاجة إىل اإلشارة تكررت فقد ومكشوًفا، رصيًحا تكون أن القائم املعيار
الذي الحقيقي التسوية حد بشأن الخصم وتضليل الحقيقي، املرء موقف إخفاء «إن
ساٍر، اتفاق لعقد رضوري الصدق من األدنى «الحد التفاوض.»29 جوهر هما املرء يرغبه

كذلك.»30 ليست املطلقة الرصاحة لكن
ال الالعبني. أنظار عن بعيًدا أوراقك تُبقي حيث البوكر؛ بلعبة أشبه املفاوضات إن
ومثل حدوده. له لكن متوقع، الخداع منتظمة. سلسلة بأوراقك تجد عندما أبًدا تبتسم
لعب ورقة إخفاء يمكنهم فال الغش، للمتفاوضني يتسنَّى ال البوكر، لعبة يف الالعبني
يف أما بعدالة. يلعبوا أن عليهم الخصم، أوراق لرؤية مرآة استخدام أو أكمامهم، يف
مع الحال هو كما الكربى، املشاكل توضيح يجب أنه هو السائد فاملعيار املفاوضات،

املنزل. يف البناء مشاكل عن التبليغ بوجوب ينص الذي القانون
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عرش؛ الثالث القرن يف للمعيار املقوِّض الخداع عىل يده األكويني توما وضع وقد
التي البضاعة عيوب عن سابًقا لإلعالن البلدة بمنادي االستعانة إىل حاجة «ال قال: إذ
خطريًا يكون قد عيب أي توضيح الرضوري من إنه قال لكنه للبيع»،31 املرء يعرضها
بأنها البائع يتكبَّدها التي الجسيمة الخسارة عرَّف وقد جسيمة، خسارة إىل يفيض أو
توفري يجب معقولة مساحة فعليٍّا أتاح وهكذا، «املنِصف». السعر نصف من أقل سعر
املفاوضات، يف الخداع من قدر حدوث املتوقع فمن ثَمَّ، ومن إطارها؛ يف املعلومات

كربى. أهمية الثقة تويل الخداع وإمكانية

املفاوضات يف والسلطة الثقة

كاٍف وقت فثمة املقابلة، والعروض العروض تكرار تتضمن التفاوض عملية كانت وملا
نحو عىل — بعدالة املتفاوض يترصف عندما الغرباء. بني حتى الثقة أوارص لتنشأ
الثقة، تتوطد إن وما الثقة. تتوطد — تنازالت فيه يقدِّم نحو عىل سيما وال متوقع،
الواثقون املتفاوضون يبلغ ثَمَّ ومن أكرب.32 تنازالت تقديم وإىل املخاطرة، إىل تؤدي فإنها

عدالة.33 أكثر يكونوا أن ويُفرتض أرسع، نحو عىل التسوية
تسليم قبل السعر عىل املفاوضة تجري عندما خاص بشكل رضورية الثقة وتكون
عىل املشرتي يعتمد حينها السقف. إصالحات عىل التفاوض عند مثًال، الخدمة، أو املنتج

وعده. كما السقف يسلمه كي التصليحات عامل
وفاصل التصليحات، عامل مع ا جدٍّ عدائي بشكل تفاوض قد املنزل مالك أن هْب
املحفوفة املفاوضة هذه مثل يف املتولدة الثقة عدم فإن زهيد، سعر إىل وصل حتى معه
الجودة، رديء بعمل املنزل مالك العامل يجازي فقد املالك، وتطارد ترتد قد بالضغائن

غضبًا. املنزل مالك سيستشيط وحينها
من وغريهم الضمري معدومي التصليحات عمال من نفسه املشرتي يحمي لكي
بالوعود؛ بالوفاء معروًفا يكون أن البناء مقاول فعىل السمعة؛ عىل يعتمد فإنه البائعني،
السبب ولهذا بأمانة. املنازل عرض يف طيبة بسمعة يتمتع أن العقارات سمسار وعىل
يف بعدالة ف ترصَّ قد البائع كان إذا ما ليعرف مصدر من أكثر املشرتي يسأل ما كثريًا
شكاوى هناك كانت إذا لريى التجارية األعمال تحسني مكتب من ويتحقق ال. أم املايض
يف حتى أهميتها الطيبة فللسمعة ثَمَّ، ومن الشكاوى؛ عىل رد قد كان وإذا ضده، مقدمة

واحدة. ملرة املفاوضة
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عىل تؤثِّر فهي السعر، عىل املفاوضات عىل واضح تأثري للسلطة الثقة، إىل إضافة
أكرب بسلطة يتمتعون الذين واملتفاوضون السعر، عىل املرء بها يتفاوض التي الطريقة
من أكرب.34 تنازالت تقديم عىل سلطة األقل الخصم ويجربون أقل، تنازالت يقدِّمون
عىل ويحكمون خصومهم، من أفضل صفقة عىل سلطة األعىل املتفاوضون يحصل ثَمَّ

عدالة.35 أكثر بأنها الصفقة
ويف خربة أعىل مفاوًضا يكون ألنه أكرب بسلطة البائع يتمتع الحاالت، بعض يف
باستطاعته ألن بالسلطة املشرتي يتمتع أخرى، حاالت ويف أفضل.36 معلومات جعبته

بدائل. عىل الحصول
املشرتي ويرى أفضل، نتيجة عىل املشرتي يحصل متعادلة، السلطة تكون عندما
ما فعادة ثَمَّ ومن الفعيل؛37 املوقف عن النظر بغض البائع من أكرب بسلطة يتمتع أنه

املشرتي. صف يف التسويات تكون
بأن لالهتمام واملثرية والثابتة املتسقة النتائج إحدى «تُفيد الباحثون: خلص وكما
معيار أن ويبدو املتماثلة.»38 التفاوض تجارب يف البائع عىل يتفوق ما عادة املشرتي
يف املشرتي كفة املفاوضات ترجح بحيث متحيز، — املفاوضات يف األقل عىل — التكافؤ

املغرب). يف صديقتي باستثناء أخرى، (مرة العادة

الفصل موجز

بالسيطرة ويتمتعان تحديده، يف رأي له الطرفني كال ألن عادل؛ عليه امُلتفاَوض السعر
أسلوب أو جائر سعر أنه يظن مما االنسحاب أيهما فبوسع والنتيجة، العملية عىل

اآلخر. الطرف جانب من جائر مساومة
املتفاوضون يلتزم لم إذا جائًرا عليه امُلتفاَوض السعر يكون نفسه، الوقت يف
عىل األطراف أحد ويحصل النتائج، تتكافأ ال حني جائًرا ويكون الصحيح، بالسيناريو
مجحفة؛ املقايضة تكون عندما جائًرا عليه امُلتفاَوض السعر يكون الصفقة. يف ما أفضل
األقوى املتفاوض يفرض عندما أيًضا جائًرا ويكون معلومات، أخفى قد البائع ألن

تنازالت. سيطرة
املقبول، الخداع مقدار ومن النتائج، تكافؤ عدم درجة من االجتماعية املعايري تحدُّ
يقلل االجتماعية، للمعايري باالمتثال يُفرض. أن يمكن الذي السلطة مستوى ومن
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وأكثر أرسع التسوية وستكون املساومة، يف خصومهم انسحاب احتمال من املتفاوضون
عادلة. وستكون استدامة،

تعريفات

املساوَمني. كال يربح بحيث والخدمة واملنتج السعر عىل التفاوض للطرفني: مربحة مفاوضات

آخر، لشخص خسارة هو لشخص املكسب فيها يكون مساومة والخسارة: املكسب مفاوضات
األسعار. عىل التفاوض يف كما

البائع، سيقبله سعر وأدنى املشرتي سيدفعه سعر أعىل بني األسعار نطاق االتفاق: مساحة
املساحة. هذه إطار يف التسوية تكون أن ويُتوقع

املساومة. يُجريان عندما والبائع املشرتي من كلٍّ لسلوك املتوقع التسلسل املساومة: سيناريو

وحدها، الذاتية بمصلحتهما ال الطرفني كال فيه ينشغل تفاوض نموذج املزدوج: الشاغل نموذج
أيًضا. اآلخر الطرف بمصلحة وإنما

القرارات. اتخاذ عند مهمة تصبح بحيث فكرة غرس التهيئة:

كبرية، تنازالت تقديم أي اسرتضائية؛ تفاوض أساليب استخدام التفاوضالتعاوني: اسرتاتيجية
االنسحاب. بتهديدات اآلخر الطرف تضليل وعدم

بسيطة تنازالت تقديم أي عدائية؛ تفاوض أساليب استخدام التنافيس: التفاوض اسرتاتيجية
االنسحاب. بتهديدات اآلخر الطرف وتضليل

أي املساومة؛ عند — كان أيٍّا — اآلخر الطرف به يقوم ما تقليد التفاوضالتباديل: اسرتاتيجية
الطرف يقدِّمها عندما هزيلة تنازالت وتقديم اآلخر، الطرف يقدِّمها عندما كبرية تنازالت تقديم

اآلخر. الطرف يضلِّل عندما بالتضليل التضليل ومقابلة اآلخر،

«العادل»؟ السعر هو ما

وبائع الرشاء يف راغب مشٍرت عليه يتفق سعر أي هو العادل فالسعر إكراه يوجد لم ما
بمثال: لكم أوضح دعوني البيع. يف راغب

املياه رشاء يحبون الناس أن وملعرفتي املعبأة، املياه مجال يف اشتغلت أنني هب
١٨ «تور مضمار مسئويل مع تواصلت بالحر، ويشعرون حارٍّا الجو يكون عندما املعبأة
يمكنني بحيث معهم صفقة عىل تفاوضت بتكساس. ماونت فالور يف كورس» جولف
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األيام أحد ويف املبيعات. من حصة إياهم معطيًا املياه، زجاجات وبيع املضمار عرب السري
أعود أن فقررت زجاجتني، سوى لديَّ يتبقَّ لم يرام، ما عىل العمل بها سار التي الحارَّة

املنزل. إىل أدراجي
األشجار فروع يرفع أيرلنديٍّا سبَّاًكا والحظت الغابة، عرب مختًرصا طريًقا اتخذت
أعتقد إذن، حسنًا عرًقا. يتصبب جبينه كان به. الخاصة الجولف كرة عىل العثور محاوًال

أخرى. مياه زجاجة بيع بوسعي أنه
مياه؟» زجاجة رشاء تريد «هل وسألته:

أيرلندي فأنا ثمنها، يف تغايل أال يُفضل الزجاجة؟ «بكم األيرلندي: السبَّاك فسألني
عندي.» أهميته قرش ولكل جملة، تاجر لدى وأعمل

محاولة يف تسلقها قد كان شجرة فوق من هيلتون راندي سقط مبارشة، بعدها
أراه. أن قبل منه املتصبب العرق شممت كرته. عن األنحاء يف أفضل بصورة للبحث منه

مياه! زجاجة آخر أبيع أن يمكنني عظيم!
لدي!» ما كل هذا الزجاجة! مقابل دوالرين «سأعطيك راندي: يل قال

لك!» «بيعت بالزجاجة: له ألقي وأنا له فقلت
من كبرية رشبة وعبَّ عرقه، يف غارقتني الدوالر فئة من ورقتني راندي ناولني

رابحة!» صفقة من لها «يا يقول: وهو زجاجته
واحد.» دوالر سوى لديَّ «ليس وقال: ماكرة نظرة األيرلندي إيلَّ نظر

األخرية. زجاجتي إنها مشكلة، ال نفيس: يف وقلت األمر يف فكرت
السباك إىل الزجاجة بعت إن دوالرين، مني أخذت لقد «مهًال! هيلتون: راندي فقال

الزائد.» الدوالر أريد فأنا دوالر مقابل األيرلندي
رابحة!» صفقة الزجاجة مقابل دوالرين إن لتوِّك قلت «لقد فرددت:

قبل.» من ذلك «كان ساخًطا: فقال
ثالثة مقابل املياه زجاجة أبيع املعتاد يف إنني لك قلت لو إذن «ماذا ردِّي: فكان

دوالًرا!» بالفعل لك خصمت وإنني دوالرات،
املياه، زجاجة أمام األيرلندي لعاب ويسيل مفكًرا، رأسه يحكُّ راندي كان وبينما
خطًطا لكم أن أم الجولف ستلعبون «هل وقال: األجمات بني من بالو فرانك علينا خرج

لنبدأ!» هيا أخرى؟
مياًها.» نشرتي «إننا األيرلندي: فرد
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الزجاجة؟» بكم طيبة! «فكرة فرانك: فسأل
لك؟» قيمتها «كم فسألته:
دوالرات!» «خمسة فأجاب:

سأعطيك جيبي، يف دوالرات بخمسة ورقة عىل عثرت لقد «مهًال! األيرلندي: فعقب
زجاجة.» آخر مقابل دوالرات ستة

دوالرات!» بعرشة سأشرتيها عيلَّ، أيرلندي سباك يزايد «لن فرانك: فرد
دوالًرا!» عرش «أحد األيرلندي: فقال

من منها. وأتربَّح العامة النفقات إىل سأضيفها دوالًرا! «عرشون فرانك: فرد
سيبايل؟»

دوالًرا!» وعرشون «واحد األيرلندي: فقال
مقابل بزجاجتي املياه من تبقي ما «سأبيع وقال: هيلتون راندي تدخل وهنالك

دوالرات.» عرشة
الزجاجة!» مقابل دوالرات خمسة «سأعطيك فرانك: يل فقال

دوالًرا؟!» العرشين عن «ماذا فسألته:
ال؟» أم دوالرات الخمسة تريد «هل عيلَّ: فرد

دوالرات.» عرشة «سأعطيك راندي: فقال
لك!» «بيعت مجدًدا: السعر ينخفض أن قبل فسارعت

«مقابل يقول: وهو فرانك إىل الباقي ناول ثم الزجاجة، من كبرية رشبة راندي عبَّ
الثابت!» سعري هو هذا األيرلندي، دفع مثلما فرانك، يا دوالرات عرشة

السعر كان متى ال، أم سخيًفا كان وسواء كذلك؟ أليس خف! السُّ غاية يف حوار
يف راغب وبائع الرشاء يف راغب مشٍرت يوجد فأينما اإلطالق، عىل جائًرا يكن لم جائًرا؟

مستحيل! هذا جائر. بسعر البيع املستحيل فمن البيع،
ميكال،39 مات إعداد
ماجازين» إم «بي مجلة من بترصيح منقول
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الرضائب

بغضها رغم الرضائب دفع األمريكيني ثقافة من

رضيبة يف املتوسط يف املائة يف ٨ قدرها بزيادة وستُفاجأ نيويورك، والية يف بدلة اشِرت
فندق، يف امكث إنتاج. كرضيبة دوالر ١٫٦١ وستُكلَّف رشاب، زجاجة اشِرت املبيعات.
باإلضافة والوالية، املدينة رضائب مقابل املائة يف ١٣٫٣٧٥ بنسبة الغرفة سعر وسيزيد
اشِرت املباعة. الوحدات رضيبة دوالر و١٫٥٠ اإلشغال رضيبة نظري آخرين دوالرين إىل
سعر إن وحيث إنتاج، رضيبة السعر من املائة يف ٢٣٫٩ وسيكون الوقود، من جالونًا
رضائب مقابل للجالون دوالر ٠٫٧٢ يتضمن فإنه دوالرات، ٣ يبلغ الحايل الوقود جالون
يف ١٣ حوايل فإن وإجماًال، الترسب.1 مقابل ورضيبة الفيدرالية اإلنتاج ورضائب األعمال
إىل أضف الوالية. ورضائب املحلية الرضائب إىل يذهب نيويورك قاطني دخل من املائة
نيويورك قاطنو فيدفع الفيدرالية، الرضائب إىل تذهب املتوسط يف املائة يف ٢٢٫٢ ذلك

رضائب. صورة يف دخولهم من املائة يف ٣٥ من أكثر
يزالون ال لكنهم نيويورك، قاطنو يدفع مما أقل رضائب األمريكيني باقي يدفع ربما
أبحاثًا تُجري محايدة منظمة — الرضائب مؤسسة حسب الرضائب. من الكثري يدفعون
دخولهم.2 من املتوسط يف املائة يف ٣١٫٦ اآلن األمريكيني رضائب تبلغ — الرضائب عن
إبريل ٣٠ حتى يناير ١ من العمل إىل األمريكيون الرضائب دافعو اضطر ،٢٠٠٧ ويف
كل مقابل لدفع عملوا مما أكثر رضائبهم لدفع أياًما عملوا لقد رضائبهم. دفع ملجرد

مجتمعة. الطبية ورعايتهم ومالبسهم طعامهم
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أغلب أن هو لالهتمام املثري واألمر لألفراد، الدخل رضائب عىل الفصل هذا يركِّز
طوعي.3 بشكل يخضعون األمريكيني من املائة يف ٩٠ عىل يزيد ما يدفعونها: األمريكيني
بطبيعتهم دافعية األكثر هم األمريكيني أن أوروبي بلد و١٥ املتحدة للواليات دراسة تُظهر
بدفعنا نفخر إننا الرضائب». «أخالقيات ارتقاء عليه يُطلق بما نتمتع إننا الرضائب.4 لدفع

رضائبنا.
يعني ما إىل «ترمز الرضائب أن إىل باربر بنجامني السيايس الفيلسوف ذهب وقد
هوملز ويندل أوليفر العليا املحكمة قايض وقال شعب.»5 كيان يف التشكُّل لألمريكيني
بناية عىل املحفور االقتباس وهو املتحرض»، املجتمع مقابل ندفعه ما هي «الرضائب إن

العاصمة.6 واشنطن يف الداخلية اإليرادات دائرة
انتهى ٢٠٠٥ يف مستقالٍّ استطالًعا الداخلية اإليرادات لدائرة اإلرشايف املجلس أجرى
تقيض أمريكي كل عىل املدنية «املسئولية أن عىل وافقوا املشاركني من املائة يف ٩٦ أن إىل
أُجريت مشابهة دراسة يف البحثي بيو مركز ووجد الرضائب.»7 من العادل نصيبه بدفع
مستهجن أمر األمريكية الحكومة «خداع إن قالوا املشاركني من املائة يف ٧٩ أن ٢٠٠٦ يف

أخالقيٍّا.»8
١٩٤٣ عام ومنذ بذلك، للقيام مضطرون ألنهم رضائبهم األمريكيون يدفع بالتأكيد
ألنهم أيًضا يمتثلون الناس لكن املرتبات. شيكات من تلقائيٍّا تُسحب والرضائب فصاعًدا
«فئة أن يعتقدون األمريكيني أغلب أن إىل الرأي استطالعات تشري عادل. ذلك أن يعتقدون
معيار بقشيش، ترك مثل مثله الرضائب، فدفع الرضائب،9 من تتهرب فحسب قليلة»
مهم االعتقاد وهذا به، يقومون الناس أغلب أن األمريكيون يعتقد ما إنه قائم.10 اجتماعي
الغريزية دافعيتهم عىل قوي تأثري لها اآلخرين امتثال عىل الرضائب دافعي «أحكام ألن

الرضائب.»11 لدفع
أثر مينيسوتا يف دراسة اختربت الرضائب، لدفع االمتثال عىل اآلخرين تأثري ولبحث
لدفع عقالنية حجة الخطابني أحد قدَّم الرضائب.12 دافعي إىل أُرسال مختلفني خطابني
عليها نعتمد التي الخدمات عىل تُنفق دخلك من امُلحصلة الرضيبة «أموال الرضائب:
مراجعات «تُظهر اآلخرين: امتثال عىل اآلخر الخطاب اعتمد مينيسوتا.» والية أهل نحن
إقراراتهم يقدِّمون الذين األشخاص أن الداخلية اإليرادات دائرة قبل من الحسابات
الدخل رضائب من املائة يف ٩٣ طوًعا ويدفعون صحيحة، إقرارات يقدِّمون الرضيبية
نسبة من زاد اآلخرين امتثال عىل اعتمد الذي الخطاب وحده للدولة.» بها يدينون التي

كبرية. بصورة االمتثال
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الرضائب يف الشخصية العدالة

املعيار اتِّباع فإن الرضائب، دفع هو الكائن االجتماعي املعيار أن رغم املتحدة، الواليات يف
الدخل رضائب أن يعتقدون األمريكيني من املائة يف ٥٩ أن األبحاث تبدي حبه. يعني ال
العبء أن يرون فإنهم الرضائب، بدفع راضون األمريكيني أن ورغم باهظة،13 الفيدرالية

الشخيص. املستوى عىل الجائر األمر وهو يكون، أن له ينبغي مما أثقل الرضيبي
إال قائًما؛ معياًرا الدخل رضائب كون من الرغم عىل أنه يف املشكلة من جزء يتمثل
ينفك ال الرضيبة معدل أن هو والسبب سداده، ينبغي الذي املقدار بعد يتحدد لم أنه
النسبة حتى األهلية، الحرب إبان فحسب املائة يف ٥ بلغ معدل أعىل من ع تنوَّ فقد يتغري،
معدل أعىل مؤخًرا تذبذب وقد الثانية.14 العاملية الحرب إبان املائة يف ٩٤ البالغة الضخمة
وملا .٢٠٠٥ يف املائة يف ٣٥ حتى ١٩٩٥ يف املائة يف ٣٩٫٦ إىل ١٩٨٥ يف املائة يف ٥٠ من
ليصبح «طبيعيٍّا» رضيبة معدل يشكِّل ما بعُد يتحدد لم مستمر، تغريُّ يف املعدل كان

وصفيٍّا. معياًرا
املرء ل سيفضِّ مما أعىل ألنها الشخيص؛ املستوى عىل جائرة فالرضائب ثَمَّ ومن
ولكن مرهقة تكون الرضائب، توقع عند املدفوع. املبلغ ع توقُّ يمكن ال ألنه وكذا دفعه،
هي رضيبة «أفضل املأثور: القول وحسب بها. الوفاء األفراد فيتعلم مفاجئة، ليست

جائرة! واملفاجآت بغيضة، مفاجأة املتوقعة غري الرضيبة فإن قديمة!» رضيبة
التي الواليات عدد يزداد التي االستخدام» «رضيبة املتوقعة غري الرضائب إحدى
أخرى، والية من املشرتاة الخدمات أو السلع عىل رضيبة هي االستخدام ورضيبة تفرضها.
ال ،١٩٩٢ عام العليا املحكمة أصدرته لحكم ونتيجًة اإلنرتنت. عرب املشرتاة الكتب مثل
يعني وهذا بالوالية. صلة أو مادي وجود للبائع كان إن إال الدخل رضيبة فرض يمكن
كل عىل مبيعات رضيبة ل تحصِّ أن عليها والية، كل يف فروع لها التي مارت، وول أن
يف توزيع مراكز لها التي أمازون، أن حني يف اإللكرتوني، موقعها عىل املباعة منتجاتها

املبيعات. رضائب من غالبًا معفاة فحسب، واليات بضع
يف ما منتٍَج «استخدام» عىل رضيبة فرض بإمكانها بأن الواليات قضت ذلك، مع
يدفع البيع، مقابل الدفع من فبدًال أخرى، والية من ُمشرتًى كان إذا حتى الوالية، تلك
الرضيبة كانت وملا نفسه، هو النقود مقدار لكن البضاعة، استخدام مقابل املشرتي

الشخيص. املستوى عىل جائرة تُعترب فإنها متوقعة، وغري جديدة
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التي البديلة، األدنى الحد رضيبة وهو املتوقعة، غري الرضائب عىل آخر مثال ثمة
يف ٢٦) فقط معدالن البديلة األدنى الحد فلرضيبة الفيدرالية، الدخل رضيبة توازي
الرضائب أو الواليات، لرضائب أو للمعالني، استقطاعات توجد وال املائة) يف و٢٨ املائة
من باملتهربني لإليقاع العرشين القرن ستينيات نهاية يف الرضيبة هذه استُحدثت املحلية.
يدفعوا لم الذين دخوًال األعىل بني من شخًصا والخمسني والخمسة املائة مثل الرضائب،

.١٩٦٧ يف رضائب أي
التضخم، يف بالزيادة ربطه يتم لم البديلة األدنى الحد رضيبة دفع حد إن وحيث
الرشيحة ضمن نفسها لتجد يكفي ما تجني أن اآلن بوسعها الدخل األرسمتوسطة فحتى
عليهم الرضيبة دفع رشوط يستوفون ومن البديلة، األدنى الحد رضيبة عليها املفروض
دفع عليهم ثم البديلة. األدنى الحد ورضيبة التقليدية، الدخل رضيبة رضيبتني: حساب
غري البديلة األدنى الحد رضيبة كانت ملا أخرى، ومرة كانت. أيٍّا فيهما األعىل الرضيبة

الشخيص! املستوى عىل جائرة تُعترب فهي متوقعة،

الرضائب يف التوزيعية العدالة

غري سعر يُعترب عندما الثالث، الفصل يف تناولناه الذي العادل السعر نموذج حسب
االجتماعية املعايري يف للتفكري الدافع لدينا يتولد الشخيص، املستوى عىل جائًرا متوقع

والحاجة. والتكافؤ اإلنصاف معايري التوزيعية: للعدالة
عادل مقابل عىل يحصلون الرضائب دافعو كان إذا فيما اإلنصاف مسألة تتمثل
شاغل الرضائب أموال الحكومات بها تنفق التي الكيفية إن رضائب. من يدفعونه ما إزاء
استطالع ويف يدفعونها. التي الرضائب مقدار من أهمية أكثر بل الرضائب، لدافعي مهم
ما مقدار أكثر: يشغلك أيهما الرضائب، بدفع يتعلق «فيما الناس: ُسئل حديث، رأي
من املائة يف ٧١ وأجاب رضائبنا؟» الحكومة بها تنفق التي الكيفية أم رضائب من تدفع

لهم.15 بالنسبة األهم هي الرضائب إنفاق كيفية أن االستطالع يف املشاركني
ماكجينيس، باتريشيا تقول الرضائب. أموال إنفاق كيفية اكتشاف الصعب من لكن
هو الرضائب بشأن العسري «األمر الحكومة: يف التميز ملجلس التنفيذية واملديرة الرئيسة
يذهب التي الوجهة تتضح ال ودائًما راتبه، من كبريًا ِقْسًما كثرية؛ أمواًال الفرد تكبِّد أنها

عليه.»16 املرتتبة املنافع أو إليها املال
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يشجبون الذين السياسيون شكَّهم ويغذي تُبدد، الرضائب نقود أن يف الناس يشك
١٠٠٠ تكلفتها تبلغ مراحيض عىل بكدِّهم» العمال كسبها التي الرضائب «نقود تضييع
الحرب عىل تُنَفق التي الدوالرات مليارات عىل ع تتفجَّ التي اإلخبارية التقارير وكذا دوالر،
عائد عىل يحصلون أنهم األمريكيني من املائة يف ٦٥ يشعر ال لذلك، نتيجة العراق. يف

يدفعونها.17 التي الرضائب من كاٍف
الحرب إبان رضائبهم. عىل العائد كفاية بعدم دوًما يشعرون األمريكيون يكن لم
تذهب أن املخطط من ألنه الرضائب؛ جباية ساحقة بأغلبية الشعب أيَّد الثانية، العاملية
الرضائب، معدل ارتفاع مع حتى ،١٩٤٤ عام ويف الحربي. املجهود إىل الرضائب أموال
املائة.18 يف ٦١ إىل النسبة انخفضت فقد اليوم أما عادلة، رضائبهم أن املائة يف ٩٠ ارتأى
الرضيبي؛ العبء تكافؤ حول باستمرار تُطرح أسئلة فثمة اإلنصاف، من وملزيد
متشابهة ظروف يف القاطنني األفراد يعامل الرضيبي النظام «هل يتساءلون: فالناس
عىل املختلفة األفراد قدرات اعتباره يف يضع الرضيبي النظام هل متشابهة؟ معاملة

الرضيبي؟»19 العبء ل تحمُّ
أو التنازلية الرضائب حول الجدل يف اإلنصاف، بمسألة التكافؤ مسألة تصطدم
كلما أي الدخل؛ زيادة مع نسبيٍّا تقل التنازلية الرضيبة إن حيث التصاعدية؛ الرضائب
التصاعدية والرضيبة رضائب. صورة يف دخلك من تدفعها التي النسبة زادت دخلك، قل

تدفعه. الذي الرضيبة معدل زاد دخلك، زاد كلما أي الدخل؛ زيادة مع نسبيٍّا تزيد
الجميع إن أي متكافئة؛ معاملة ألنها عادلة املبيعات، كرضيبة التنازلية، الرضيبة
الرضائب لدافع تعني دوالر ٢٠٠٠٠٠ من املائة يف ٢٠ لكن نفسها، املئوية النسبة يدفع
الرضيبة أما الفقري. الرضائب لدافع ٢٠٠٠٠ من املائة يف ٢٠ تعني مما أقل الغني
عىل سيكون لكن دخله، حسب يدفع شخص فكل منصفة؛ ألنها فعادلة التصاعدية
لكن ناحية، من عادلتان الرضيبتني فكلتا ثَمَّ ومن الفقراء. من أكرب مقدار دفع األغنياء

جائًرا! يُعترب ما وهو غريهم، من أكثر الناس بعض معاناة عنهما تنتج
ثراءً األكثر فاألفراد تصاعدية؛ رضيبة املتحدة الواليات يف الفيدرالية الدخل رضيبة
نسبة دخلهم؛ من مئوية كنسبة وإنما فحسب، مطلق بشكل ال أكثر، رضائب يدفعون
ونسبة رضائب، دخلهم من املائة يف ٣٠ من أكثر يدفعون دخول أعىل أصحاب من ٠٫١
أغلب ويقبل املائة.20 يف ٥ من أقل يدفعون دخول أدنى أصحاب من املائة يف ٢٠
من املائة يف ٦١ وافق نيوز، يس بي إن شبكة أجرته رأي استطالع يف بذلك. األمريكيني
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الوقت يف — لكن الرضائب،21 من عادًال نصيبًا يدفعون أنهم عىل االستطالع يف املشاركني
الرضيبي. النظام يف تعديالت إجراء ينبغي أنه املائة يف ٧٧ رأى — نفسه

أن التغيريين مؤيدو يزعم كبريان. تغيريان اقُرتَح النظام، عىل تعديالت وإلجراء
تشري كما كافة، الرضائب دافعي عىل متساويًا عبئًا يضعان ألنهما أعدل؛ سيكون كليهما
الحايل. التصاعدي الرضيبي الهيكل من وشفافية بساطة أكثر أنهما إىل االستطالعات

أيدوها من أبرز فوربس ستيفن كان ثابتة»، «رضيبة إقرار يف املقرتََحني أحد يتمثل
يف و٣٠ ٢٠ بني ما الجميع سيدفع ثابتة، رضيبة دفع حال ففي الرئاسية؛ حملته يف

املكتسب. الدخل إجمايل من املائة
الرضيبة أن إال أكرب، بصورة الفقراء تمس ألنها تنازلية الثابتة الرضيبة تُعترب
محابية رضيبية أفضلية يتلقى أحدهم أن عىل تفسريها يمكن «ال ألنه عادلة تُعترب الثابتة
وكما نفسها.»22 املعاملة الجميع يتلقى عندما حرفيٍّا تتحقق فالعدالة … «جائرة» أو

متكافئ. ألنه عادًال يُعترب الجميع من ذاته املعدل تحصيل السابع، الفصل يف رشحنا
هي الجميع، من نفسها القيمة تحصيل جانب إىل الثابتة، الرضيبة فائدة إن
كثريًا وستنخفض بريدية، بطاقة عىل إرساله يمكن بأكمله الرضيبي فالعائد بساطتها،
البعض استغالل إمكانية وستقل الرضيبية، الحسابات ومراجعة إعداد تكلفة حينها

الرضائب. لثغرات
٣ بني معدالتها وترتاوح واليات، خمس يف الثابتة الرضيبة هذه فعليٍّا تُستخدم
البلدان من العديد يف استُحدثت كما ماساتشوستس. يف ٥٫٣ إىل إيلينوي يف املائة يف
النمو، معدالت ارتفاع البلدان هذه وشهدت نفسها، روسيا إىل إضافة السابقة، الشيوعية
الثابتة الرضيبة أن عىل أدلة ثمة نفسه الوقت يف لكن الثابتة. الرضيبة إىل البعض عزاها
تُطبق حيث — املثال سبيل عىل — إستونيا ففي الدخول؛ يف أضخم تفاوتات إىل تفيض
إضفاء أجل من تصاعدي»23 رضيبي بنظام املطالبة الصيحات «تتعاىل الثابتة، الرضيبة

الدخول. عىل التكافؤ
األساس، يف الجمهوريني برعاية الثابتة، للرضيبة بديل اقُرتح املتحدة، الواليات يف
أو بالتجزئة املبيعات عىل وطنية برضيبة الدخل رضيبة عن االستعاضة اقرتحوا حيث
الرضيبة قانون مرشوع يُطرح عادلة». «رضيبة عليه يطلقون ما استهالك؛ رضيبة
رضيبة بإقرار القانون مرشوع ويقيض .١٩٩٩ منذ عام كل الكونجرس يف العادلة
الدخل رضائب محل لتحل كافة، والخدمات السلع بيوع عىل املائة يف ٢٣ بنسبة مبيعات
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برضيبة شبيهة الرضيبة هذه مثل وستكون الهبات، رضائب أو العمل كسب رضائب أو
حيث الدخل؛ عىل ال اإلنفاق عىل رضيبة هي االستهالك «ورضيبة الفيدرالية، االستهالك

َخر.»24 يُدَّ عندما ال (يُستهلك) يُنَفق عندما الدخل من الرضيبة ل تُحصَّ
عىل كان وملا تنازلية، رضائب املبيعات رضائب وكذا االستهالك، رضائب من كالٍّ إن
وبما دخلهم، من املائة يف ١٠٠ عىل منهم الرضيبة ل فستُحصَّ كله، دخلهم إنفاق الفقراء
الجزء. هذا عىل إال رضيبة منهم ل تُحصَّ فلن دخلهم، من جزء سوى ينفقون ال األغنياء أن
أو الثابتة الرضيبة فإن عادة، الفقراء محاباة إىل القائم التصاعدي النظام ينحو وبينما

املصالح. يف تضارب فثمة وعليه، األغنياء؛ ستحابي املبيعات/االستهالك رضيبة
الهياكل مختلف حيال املتناقضة آراءهم األمريكيون أبدى حديث، رأي استطالع يف
املبيعات رضيبة املائة يف ٢٠ ل وفضَّ الثابتة؛ الرضيبة املائة يف ٣٣ ل فضَّ حيث الرضيبية؛
فكلما مبارشة؛ بالدخل التفضيل اقرتن الحالية.25 الرضيبة املائة يف ٢١ ل وفضَّ الوطنية؛
الهيكل تفضيل وقل املبيعات، رضيبة أو الثابتة الرضيبة تفضيل زاد الدخل، ارتفع

الحايل. الرضيبي
إنصاف معياَري املرء يجابه عندما سابًقا؛ رأيناه ما املتباينة التفضيالت هذه تُبدي
فيبدو للعدالة، املفيض الذاتية للمصلحة باالنحياز يتأثر اختياره فإن متضاربنَي، وتكافؤ

يل!» العادل هو األعدل «الخيار ييل: كما يفكر أنه
الرضيبة مقابل يف التنازلية الفيدرالية الدخل رضيبة عدالة حول الجدل رغم
الحاجة، عىل بناءً الرضائب تعديل العادل من أنه األمريكيني أغلب يعترب التصاعدية،
املعدمني وأن الرضوريات، عىل رضائب فرض ينبغي ال أنه عىل إجماع يوجد أنه ويبدو
املنتجات عىل رضائب تُجبى ال الرضائب. تحصيل يف خاص وضع لهم يكون أن ينبغي
الطفل كرعاية الرضورية للخدمات خاص وضع وثمة عادة، والدواء كالطعام األساسية

للتعليم.26 مختلًفا رضيبيٍّا إعفاء ١٦ اآلن يوجد املثال سبيل فعىل والتعليم؛
الطبية للرعاية ميديكري وبرنامج االجتماعي الضمان برنامج تكاليف ملعادلة
تجاوز وإذا املكتسب، للدخل رضيبي اعتماد عىل الحصول الفقراء بوسع للمسنني،
املجتمع يغض الفارق. لهم يُدفع للدولة، الفقراء بها يدين التي الرضائب قيمة الخصم
توزيعي، معيار وهي الحاجة، عىل تقوم ألنها الدخل يفرضيبة التعديالت هذه عن الطرف

عادلة. يجعلها ما وهو
متكافئة أو منصفة إما الرضائب من غريها تكون أن يمكن الدخل، رضائب جانب إىل
الجميع من اإلثم» «رضائب تُجبى املثال: سبيل عىل الحاجة. أجل من تعديلها إىل إضافة
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االستهالك. عن الثني أجل من وإنما األموال جمع أجل من ال مصممة فهي بالتساوي،
التدخني إثم إىل النظرة حسب الرضائب، مقدار ويتنوع ذلك، عىل واضح مثال والسجائر
يف العلبة عىل دوالرات ٣ إىل الجنوبية27 كارولينا يف العلبة عىل دوالر ٠٫٧ من املقرتَف،

نيوجرييس.28
األغنياء. من إال تُجبى ال التي الرتف»، «رضيبة املنصفة الرضيبة عىل األمثلة ومن
الرتف رضائب وأن جائرة، الرضائب هذه بأن بالقول أصواتهم تتعاىل األغنياء أن إال
الكونجرس صوَّت ،١٩٩٠ عام يف املثال: سبيل عىل أغنياء. أنهم ملجرد األغنياء تعاِقب
والسيارات واليخوت الفراء ومنتجات املجوهرات عىل كماليات رضيبة إقرار عىل باملوافقة
اشتكى عندما أُلغيت ما رسعان الرضيبة هذه أن إال دوالر، ٣٠٠٠٠ قيمتها تتجاوز التي

الفخمة. املالبس عىل رضيبة تجبي تزال ال الواليات بعض أن رغم األغنياء،29
إليها، بها تنظر التي الكيفية عىل ال أم عادلة الرضيبة كانت إذا ما مسألُة تتوقف
أوروبا ففي الوقود؛ رضيبة خالل من النظر وجهات بها تتنوع التي الكيفية وتتضح
باهظة رضائب عليه تُجبى ثَمَّ، ومن تبديده؛ ينبغي ال محدوًدا مورًدا الوقود يُعترب
يف تكلفته أمثال أربعة أوروبا يف الوقود تكلفة تبلغ لذلك، نتيجة وإثًما؛ ترًفا بوصفه

املتحدة. الواليات
الوقود أن إىل املتحدة الواليات يف الوقود عىل الرضيبة انخفاض وراء السبب يرجع
الحاجة، إىل استجابة ويف عملهم. إىل للتوجه سياراتهم إىل العمال يحتاج رضورة. يُعترب
كلوزا، توم يقول السنني. مدار عىل الوقود سعر يف للرضيبة املئوية النسبة انخفضت
إىل ٤٠ من البالغة الكبرية النسبة تمثل الوقود عىل الرضائب «كانت الوقود: شئون محلل
الرقم هذا انخفض فقد اليوم، أما الوقود، بمحطة تدفعه الذي السعر من املائة يف ٥٠

عاًما.»30 ١٢ منذ يتغري لم ألنه ذلك عن كثريًا
رسوم يبيعون واليوم عليهم، سيثور الناخب ألن الوقود رضائب زيادة الساسة يأبى
صيانة تكاليف لسداد الوقود؛ رضائب رفع عن عوًضا خاصة، رشكات إىل الطرق عبور

جائًرا. سيكون أعىل فرضرضيبة أن األمريكيون يشعر الطرق.31

الرضائب يف اإلجرائية العدالة

والتكافؤ اإلنصاف معايري عىل بناءً عادلة الرضائب كانت إذا ما مسألة إىل باإلضافة
أيًضا هي عادلة إجراءات باستخدام تُحدَّد الرضائب كانت إذا ما فمسألة والحاجة،
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يتحىل أن يجب بالعدالة، الرضيبي النظام يتمتع كي العدالة. قضية يف الفصل يف عامل
باحرتام. الرضائب دافعي معاملة تجري أن ويجب بالشفافية،

األمريكيني من املائة يف ٨٠ بالشفافية: تتسم ال ألنها جائرة الدخل رضائب تُعترب
قانون إن للغاية.32 معقد أو ما حد إىل معقد القائم الرضيبي النظام أن يعتقدون
دائرة تُصدرها التي والقرارات اللوائح من والكثري الكثري جانب إىل — الحايل الرضائب
يف صفحة ٤٠٥٠٠ ب مقارنة صفحة ٦٠٠٠٠ من أكثر اآلن يشغل — الداخلية اإليرادات

.١٩٩٥ عام
33،٢٠٠٠ عام يف نموذًجا ٤٧٥ هناك كان بينما رضيبيٍّا، نموذًجا ٥٨٢ حاليٍّا يوجد
االستعانة إىل الرضائب دافعي من املائة يف ٦٠ يضطر املنظومة، د تعقُّ عىل وكعالمة
عند يختلفون املتخصصون وحتى الرضيبية.34 إقراراتهم استيفاء أجل من بمتخصصني

للدولة. املواطن بها يدين التي الرضائب مقدار تقرير
واألخطاء الرضيبي التهرب إىل أيًضا يؤدي وإنما فحسب، جائًرا ليس التعقيد
فرضها، وتوقيت الرضيبة، فرض كيفية عىل غموًضا يضفي التعقيد «إن الرضيبية.
مفروضة الرضيبة أن وإدراك واإلحباط، االرتباك يزيد مما عليهم؛ املفروضة واألشخاص
التهرب يف الراغب للشخص التعقيد ر يوفِّ لها.»35 االمتثال من يقلل ما وهو جائر؛ بشكل
غاية يف «كنت الزعم: فبوسعه املراجعة، أثناء ُضبط فإن املناسب، الغطاء الرضيبة من

مني.» املطلوب أفهم فلم االرتباك،
يناير يف الفيدرايل الرضيبي النظام إلصالح االستشارية اللجنة بوش الرئيس عنيَّ
للنمو تحقيقه ُسبل وتيسري وأعدل، أبسط الرضائب قانون «جعل بهدف ٢٠٠٥
الرضائب، معدالت وتخفيض الرضيبية، الرشائح بتقليل اللجنة أوصت االقتصادي.»36
«النظام العمل: عليه قام الذي االسرتشادي املبدأ وكان الرضيبية. اإلعفاءات وتقليل
شأن من الرضائب.» دفع منهم يُتوقع ملن مفهوًما يكون أن ينبغي … الناجح الرضيبي

بالشفافية. سيتسم ألنه عادًال يكون أن النظام هذا
الرضائب دافعي معاملة هي أكرب مقبولية الرضائب إلكساب األخرى الطريقة
فالبلدان االمتثال،37 زيادة إىل يؤدي الرضائب دافعي احرتام أن اتضح فقد باحرتام،
يُعاَمل — وسويرسا املتحدة الواليات — للرضائب» «أخالقيات بأرقى يتمتعان اللذان
الرضائب دافعي شمل رأي استطالع يف هذا، عىل وكدليل باحرتام. فيهما الرضائب دافع
يف ٩٠ من أكثر أن ظهر الداخلية اإليرادات دائرة مع تعاملوا أن سبق الذين األمريكيني

بعدالة.38 ُعوملوا أنهم رأوا منهم املائة
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والرضائب والثقة السلطة

ويرى اإللزام، قوة إىل يرجع للرضائب االمتثال أن هي للرضائب التقليدية النظرة
عدم عواقب يخشون ألنهم رضائبهم؛ يدفعون الناس من العقالنيني أن االقتصاديون
ضبطهم. حال سيتكبَّدونها التي والغرامة ضبطهم احتمالية بني ويقارنون االمتثال،
دفع لفرض سلطتها استخدام للحكومات ينبغي أنه هنا إليها نخلص التي والنتيجة

الرضائب.
تقدير يف تبالغ ما دائًما أنها اتضح فقد بالتأكيد، مزاياها اإللزام لفكرة أن رغم
وراء السبب تفرس ال أنها كما رضائبهم،39 دفع من سيتهربون الذين األشخاص عدد
اإللزام درجة أن رغم نسبيٍّا، مرتفعة رضائب لدفع امتثال بنسبة كثرية بلدان تمتع
عىل سلبيٍّا مفعوًال فعليٍّا لإللزام أن ثبت بل فحسب، ذلك ليس نسبيٍّا.40 منخفضة بها

االمتثال.
لالمتثال الغريزي االستعداد م تُحجِّ القرسية اإلجراءات أن الدراسات أظهرت
الذي دييس، إدوارد االجتماعي النفس عالم أبحاث عىل النتيجة هذه تقوم للرضائب.41
مكافأة فإن نظريته، وحسب الداخيل.42 الدافع عىل يقيض الخارجي الدافع إن يقول
للحصول الداخلية دافعيتهم من ستقلل مرتفعة درجات عىل لحصولهم باملال األطفال
محل سيحل أو — سيقلل الرضائب لدفع االمتثال فرض وباملثل، مرتفعة، درجات عىل

لالمتثال. الداخلية الدافعية —
من جواتيماال حكومة خفضت أن فبعد اإلحالل، نظرية عديدة أبحاث دعمت
يف الرضائب لدفع االستعداد معدل يف األعىل البلَد باتت الرضائب، سداد عدم عقوبات
األبحاث تبدي كوستاريكا، ويف رضيبية.43 أخالقيات بأرقى تتمتع أي الالتينية؛ أمريكا
الرضيبية السجالت مراجعة إمكانية كذا الرضائب، أخالقيات يقلل العقوبات فرض أن
عوامل ثمة أن إىل الباحثون يخلُص أملانيا، ويف أكرب.44 بدرجة رضيبية أخالقيات تقوِّض
حني أنه هو واالستنتاج رضيبية.45 بأخالقيات التحيل عىل يحض ما هي الردع غري
األخالقيات تعزز ال فإنها الرضائب، لدفع االمتثال لفرض سلطتها الحكومة تستغل

تهدمها. بل الرضيبية،
الذين الرضائب دافعي عدد زاد فكلما الرضيبية، األخالقيات يعزز ما هي الثقة إن
روسيا، يف املثال: سبيل عىل الرضائب. لدفع امتثالهم معدل زاد الحكومة، يف يثقون
الرضائب.»46 ألخالقيات مؤرش الثقة أن «يبدو أنه ُوجد السوق، اقتصاد إىل االنتقال بعد
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نقول وربما الرضائب، من املائة يف ٢٤ سوى فعليٍّا ل يُحصَّ ال حيث روسيا؛ حالة (يف
الرضائب».) أخالقيات لغياب أسايسٌّ محدد الثقة «انعدام إن الدقة من ملزيد

دافعو يثق امللموسة. العدالة عىل الثقة تُبنى عرش، الثاني الفصل يف طالعنا كما
زاد كلما الفساد. ويدمره األمانة، عىل القانوني النظام ويقوم الحكومة، يف الرضائب
الرضائب.47 لدفع االمتثال مستوى انخفض الحكوميني، املسئولني فساد يف االعتقاد
الحكوميني املسئولني بفساد االعتقاد أن ُوجد حيث الالتينية؛ أمريكا يف ذلك ويتضح

ملحوظ.48 بشكل الرضيبية األخالقيات قلل الرضائب يل ومحصِّ
املتحدة، الواليات يف عليه هي ما ضعف تقارب الرضائب حيث السويد يف املقابل، يف
و«ال املفروضة،49 الرضائب من ٩٨٫٧ ل يُحصَّ لذلك، نتيجًة الحكومة؛ يف الشعب يثق
أن يرون ثم ومن بعدالة؛ تترصف حكومتهم أن يف يثقون فهم السويديون»،50 يشكو

عادلة. رضائبهم

الفصل موجز

الرضائب دفع يدفعوها. أن العادل من أنه يرون ألنهم رضائبهم األمريكيني أغلب يدفع
األمريكيني أغلب ألن االجتماعي املعيار إنها السائد. االجتماعي املعيار ألنها عادلة عملية
هذه وهكذا. عادلة، أنها يعتقدون ألنهم يدفعونها األمريكيني وأغلب بالفعل، يدفعونها

املتحدة. الواليات يف الفيدرالية الدخل رضائب قبول إىل أدت املثمرة الدائرة
الهيكل كان سواء األعدل، الرضيبي الهيكل حول التأجج يف سيستمر الجدل أن إال
حل أيُّ الحاجة. بحسب تعديله ينبغي وكيف التكافؤ، أو اإلنصاف معياَري عىل القائم
إىل املتحيزة املجموعة تلك رؤية سيُشبع أخرى، مجموعة حساب عىل مجموعة سيحابي

لألخريات. جائًرا وسيكون العدالة،
والذي الحايل، الرضيبي القانون تعقيد عىل األمريكيون يعرتض ذلك، عىل عالوة
بنحو أموالهم تنفق الحكومة أن يف يثقون ال إنهم جائًرا. ويرونه فهمه، يستطيعون ال
يدفعونها التي األموال مقابل عادل عائد عىل يحصلون كانوا إذا فيما ويشكُّون عادل،

للرضائب.
هذا ألن الرضائب من العادل نصيبهم يدفعون األمريكيني معظم يزال فال ذلك، مع
بزنس مجلة وحسب العدل، تحقيق يريد من يفعله الذي األمر إنه القائم. املعيار هو
وبغضها.»51 الرضائب دفع األمريكيني ثقافة «من أنطونيو: سان يف الصادرة جورنال
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الثقافة

خبًزا! أطلب لم لكني

صغري مطعم يف غداءهما يتناوالن األوىل. للمرة إسبانيا وكارول، بوب األمريكيان، يزور
بشكل لذيذ والخبز باملربعات، منقوشة بمفارش مكسوة خشبية نضًدا يضم خالب،
عما زائدة يورو ٣ بها وجدا الفاتورة استلما عندما ورقيق. وطازج ساخن خاص:
أطلب لم «لكني قائًال: بوب فاشتكى الخبز، مقابل املقررة الزيادة أن وعلما عا، توقَّ

أكلته.» «لكنك النادل: فردَّ خبًزا»،
يف الخبز مقابل إضافية كلفة بدفع يُطاَلبون عندما األمريكيون يتفاجأ ما عادة
بالقدر نُصاب كما سلوفاكيا. يف البهارات أو الربازيل، يف املقبِّالت مقابل أو إسبانيا،
عما الصني يف الجعة زجاجات من املزيد نطلب مثًال، العكس؛ جرَّاء الدهشة من نفسه
ألن نتفاجأ؛ الحاالت هذه كل يف فحسب. استهلكناه ما عىل نُحاسب لكننا فعليٍّا نرشب
تطلب ما ومقابل تطلب؛ ما مقابل الدفع هو املتحدة بالواليات القائم االجتماعي املعيار
األمريكية، الثقافة يف عادل وهذا مجاني، أنه يُفرتض طلب دون يُقدَّم يشء وأي فحسب،

تأكله! ما عىل تُحاسب أن هو إسبانيا يف العادل لكن
بما تُفيد التي االجتماعية املعايري فإن عام،1 شاغل العادل السعر قضية أن رغم
تُحدَّد ال لكنها بالثقافة االجتماعية املعايري تتأثر آلخر. مجتمع من تختلف عادًال يُعترب
ثقافية، قيًما املعتاد يف املعايري تعكس الرابع، الفصل يف طالعنا وكما بواسطتها. كليٍّا
يكون قد أنه من فبالرغم ثَمَّ، ومن الباعة. يغرسها أو مصادفًة تنشأ أن أيًضا يمكن لكنها
تمام مختلفة ذلك مع تكون قد معايريهما أن إال ثقافتيهما، يف متشابهان مجتمعان هناك



السعر يف خطأ

يتباين عادًال يُعترب فما االجتماعية، املعايري اتباع عىل تقوم السعر عدالة وألن االختالف.
املجتمعات. مختلف لدى كذلك

يف العادلة األسعار إىل املستهلكني نظر وجهات بها تتنوع التي الكيفية لفهم
والهند وأملانيا الربازيل يف بحثية تركيز مجموعات وزمييل أنا شكَّلت املختلفة، املجتمعات
يُطلق فيما االختالفات لتمثيل البلدان تلك عىل اختيارنا وقع وقد املتحدة.2 والواليات
تريانديس يعرِّف الثقافية»، «املتالزمات تريانديس هاري الثقايف النفس عالم عليه
واألدوار واملعايري واالتجاهات املعتقدات باشرتاك «تتصف أنماط أنها عىل املتالزمات
معايري عىل تأثري بأبلغ يتمتعان اللذان واملوضوعان موضوع.»3 حول املتجمعة والقيم
بني ما شئون يف هوفستيد4 جريت الهولندي الباحث عليهما يُطلق ما هما التسعري

السلطة. من واملسافة الفردية/الجمعية الثقافات:
الواحدة، الثقافة داخل السلطة يف االختالفات قبول إىل السلطة من املسافة تشري
من قصرية ومسافة هرمية»، «ثقافة يف السلطة عن بعيدة مسافة إىل: تقسيمها ويمكن
بني التفاوتات تُقبل والربازيل الهند مثل الهرمية الثقافات يف أفقية». «ثقافة يف السلطة
سابًقا الغربية كأملانيا أفقية، األكثر الثقافات يف أما السائد. املعيار باعتبارها املجموعات

التفاوتات. قبول درجة فتقل أقل، بدرجة املتحدة، والواليات
ككيانات أنفسهم يرون ما عادة الناس كان إذا ما إىل الجمعية أو الفردية تشري
ويُعرِّف الذات، منطلق من أنفسهم الفردانيون يعرِّف جماعة. ضمن كأفراد أم منفصلة
أكثر املتحدة الواليات تُعترب إليها. ينتمون التي الجماعة منطلق من أنفسهم الجمعانيون
عليها تهيمن — السابقة الغربية أملانيا األقل عىل أو — أملانيا العالم. يف فرديًة البلدان
الواليات بها تتصف التي املتوحشة الفردية بدرجة ليست لكنها كذلك، الفردية النزعة

النزعة. تلك يف الربازيل عنها وتزيد جمعية، دولة الهند تُعد املقابل، يف املتحدة.
تكون أن إىل الثقافات وتميل كذلك، هرمية تكون أن إىل الجمعية الثقافات تنزع
جوانب تتأثر للبلدان.) الثقافية األنماط بني يقارن الذي 1-18 الشكل (انظر أيًضا. أفقية
إذا وبما جمعية، أو فردية الثقافة كانت إذا بما عادًال سعًرا يُعترب ما مسألِة من كثرية

أفقية. أو هرمية كانت

الثقافات بني الشخصية العدالة

أو املتوقع عن الزائد للسعر انفعاليٍّا يستجيبون الثقافات كل من الناس أن غرو ال
لكل لكن يجدون. ما هم يرسُّ وال يتفاجئون إنهم املنتظر. عن املختلفة التسعري ملمارسة

188



الثقافة

١٠٠

٩٠ ٩١

٨٠
٧٧

٧٠ ٦٩ ٦٧

٦٠

٥٠ ٤٨

٤٠ ٣٨

٣٠

٢٠

١٠

٠

٣٥ ٤٠

الربازيل الهند أ2انيا٭ الواليات ا2تحدة

مؤرشات سجلها هوفستيد ألربعة بلدان بخصوص النمط' الثقافي' التالي':

الفردية/الجمعية

اLسافة من السلطة (الهرمية)

٭ملحوظة: حيث إن هوفستيد قيَّم البلدان قبل توحيد أLانيا، 

  فإن اLعدالت تخص أLانيا الغربية سابًقا وحدها.

للبلدان. الثقافية األنماط بني مقارنة :1-18 شكل
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كما بعينه. املجتمع ذاك يف والطبيعي املتوقع، ر تصوِّ التي االجتماعية معايريها ثقافة
التسعري معايري عليها يُطلق «اعتياديٍّا» يُعترب ما ر تصوِّ التي املعايري سابًقا، رشحنا

الوصفية.
للتسعري: مختلفة وصفية معايري خرب أجنبي بلد إىل سافر شخص أي

أملانيا. يف الخدمات سعر ارتفاع •
الهند. يف الخدمات سعر انخفاض •
أوسلو. بشوارع املجانية الدراجات •

الصينية. املطاعم يف البقشيش رفض •
األوروبية. األسعار يف الرضائب إدراج •
الهندية. الصحف من الكوبونات غياب •

أملانيا. يف الكبرية باملتاجر البقالة أكياس كلفة حساب •
املغرب. يف األسعار عىل املساومة •

مرص. يف «البقشيش» طلب •
اإلنجليزية. الفنادق يف اإلفطار إدراج •

األوروبية. املطاعم بعض يف للخبز اإلضافية التكلفة •

ُطولبَت عندما حدث كما — انتُِهَكت قد الوصفية املعايري أن العمالء يظن عندما
بأن الثالث الفصل يف الوارد العادل السعر نموذج يفيد — تطلبه لم خبز ثمن بسداد
أنحاء مختلف ففي عامة؛ استجابة هذه أن يبدو بالغضب. ثَمَّ ومن بالضيق؛ يشعر املرء
لدراسات تحليل واكتشف مجحف، ألنه الغضب استثارة إىل امللموس الظلم يؤدي العالم،
بمعنى الظلم أن يذَُكر كان «العالقات»، انتهاء بعد أنه وأوروبيني أمريكيني عىل أُجريت

الغضب.5 استثارة أسباب أشيع هو اإلنصاف» «غياب
أن ظنوا عندما غضبهم عن املشاركون عربَّ البحثية، الرتكيز مجموعات جميع يف
للمعايري. االنتهاك لذاك تربيًرا أرادوا ثم لالنتهاك، تعرضت االجتماعية التسعري معايري

الثقافات بني العادلة النتائج

بوجه املقبولة التربيرات أحد اإلنصاف كان بارشناها، التي البحثية الرتكيز مجموعات يف
أن ينبغي اإلنصاف، معيار وحسب متوقع. غري تسعريي إجراء أو متوقع، غري لسعر عام
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املائة، يف ٢٠ السعر زاد فإن املشرتي، يشرتيها التي املنتج/الخدمة قيمة السعر يعكس
عادًال. السعر يظل كي املقابل يف تزيد أن ينبغي القيمة أن عىل كلها املجموعات اتفقت
كانت إذا ما بحسب يتنوع التكافؤ معيار فإن عامليٍّا، يبدو اإلنصاف معيار أن رغم
معاملًة البعض يُعاَمل حيث التفاوت الهرمية الثقافات ل تفضِّ أفقية. أو هرمية الثقافة
بلد يف املثال: سبيل عىل مكانتهم. أو إليها ينتمون التي الطبقة أو سلطتهم بسبب مختلفة
املشاركون أوضح وكما عادًال، إجراءً األغنياء من أعىل كلفة تحصيل يُعترب كالهند، هرمي
يعلم ألنه أعىل بأسعار املتجر صاحب «سيطالبني الهندية: البحثية الرتكيز مجموعات يف
النقود ومحفظة ترتديها، التي املالبس نوع عىل السعر «يتوقف الدفع»، بمقدوري أن

منها.» نزلت التي السيارة ونوع تحملها، التي
يشكل البرش. مجموعات مختلف عىل مختلفة معايري ترسي الجمعية، الثقافات يف
الداخلية». «الجماعة عليه يُطلق ما أو االجتماعية، جماعتهم عىل بناءً ثقافتهم الجمعانيون
الثقافات يف تماًما». أناس«مثيل املقربني، واألصدقاء املمتدة األرسة من الجماعة هذه تتألف
يُقرضون فتجدهم الداخلية، جماعته أفراد مع سخيٍّا املرء يكون أن هو املعيار الجمعية،

املقابل.6 يف اآلخر سيقدِّمه عما النظر بغض الزم، يشء وأي املاَل بعًضا بعضهم
املجموعة ألفراد أفضل أسعار تقديم هو الكائن املعيار الجمعية، الثقافات يف
أن من بينة عىل وأنت مبارشة إليه فستذهب محل، صاحب تعرف كنت «إذا الداخلية.
شخيص.» خصم عىل الحصول عىل الكثريون يعتمد كبري. خصم عىل الحصول بمقدورك
باالمتنان يشعر لشخص وإنما فحسب، دائم لعميل ال خصًما، املحل صاحب يعطي «قد

عملية.» روابط به تجمعه أو قريبًا يكون فربما آخر؛ لسبب إليه
الثقافات يف القائم االجتماعي التكافؤ معياَر للعمالء املتكافئة غري املعاملة تنتهك
معاملة هو القائم املعيار كهذه، ثقافات يف سابًقا. الغربية أملانيا مثل الفردية األفقية
عىل األصدقاء أو األرسة أفراد حصول إمكانية ورغم املساواة، قدم عىل العمالء جميع
الجمعية الثقافات يف بها يشيع التي نفسها بالدرجة يشيع ال األمر فإن تفضييل، تسعري

والهرمية.
املتحدة الواليات شعبا يستجيب للجميع، املتساوية باملعاملة يؤمنون الفردانيني وألن
تتسمان اللتان والهند، الربازيل شعبا يفعل عما أكرب بصورة العمال لحاجة وأملانيا
عن نَتجت األسعار يف زيادة األملان قِبل البحثية، الرتكيز مجموعات يف الجمعية. بثقافتهما
سياسة األجور تسويات «إن تماًما»؛ مفهومة األجور تسوية «ستكون األجور: يف زيادة

أملانيا.» يف ممتازة
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يف الزيادات عن الناتجة السعرية بالزيادات بسهولة يقتنعوا لم الربازيليني أن إال
إنه كهذا، مربر يف «سأتشكك عادل؟»؛ سبب «أهذا قبيل: من تعقيباتهم وكانت األجور،
فقط منه جزء يف يرجع ربما األجر يف زيادة العمال منح يف (ترددهم ومبهم.» واٍه ملربر
التضخم.) من الكبري الربازيليني خوف من أيًضا ينبع أنه شك وال بالتفاوت، قبولهم إىل
عىل اللوم إلقاء إىل االجتماعية املعايري انتهاكات تفيض الثامن، الفصل يف طالعنا كما
فالجمعانيون االتجاهات، مختلف يف باللوم تلقي الثقافات مختلف لكن الشخصاملسئول،
إال أيًضا. الطيبة النتائج عن مسئوًال واعتباره السيئة، النتائج عىل القَدر لوم إىل يميلون
عىل اللوم إلقاء وإىل يحدث، طيب يشء أي مقابل الثناء ي تلقِّ إىل ينزعون الفردانيني أن

األسعار. ارتفاع مثل يحدث سيئ يشء أي جرَّاء — البائع مثل — اآلخرين

الثقافات بني العادلة العملية

البائع، عىل السعر بالئمة أُلقي إن أنه إىل الثالث الفصل يف العادل السعر نموذج يشري
معايري تقيدها اإلجراءات وهذه شاغًال، السعر لتحديد البائع إجراءات حينها فستُصِبح
يشعر وعندما عادًال، يُعترب ما وهو السيطرة، من قدًرا الباعة املعايري هذه تمنح اجتماعية.
باالعرتاض: أصواتهم يرفعون فإنهم للسيطرة، يفتقرون أنهم مكان أي يف املشرتون

جائر!» «هذا
يوجد فال جائر! ته برمَّ األمر «هذا قائًال: الربازيليني أحد اشتكى املثال: سبيل عىل
غرار وعىل رأيي!» إبداء يل يتسنَّى ال عندما ثورتي «تزداد آخر: وأضاف خيار!» أمامك
السيطرة، من قدر أي تملك ال «حني داخله: يعتمل عما أمريكي مشارك عربَّ املشاعر، هذه

بالجنون!» يصيبك هذا فإن
الثقافات يف الناس يطالب السيطرة، من قدر يف يرغب الجميع أن رغم ذلك، مع
يقبل ذلك، إىل إضافة الجمعية.7 الثقافات يف الناس به يطالب مما أكرب بسيطرة الفردية
الثقافات ظل يف يعيشون من لكن السلطة، أهل من السيطرة الهرمية الثقافات يف الناس

أكرب. بسلطة املتمتعني من يستاءون األفقية
أي الشعب يرفض حيث أفقية؛ فردية ثقافة ذات فهي ذلك، عىل مثاًال أملانيا تَُعد
لن فحينها األسعار، بتحديد عامًة للحكومة مسموح «غري األسعار: يف حكومي تحكم

حر!» سوق اقتصاد يف نكون
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أكرب قبول يوجد هرمية، جمعية ثقافة ذات وهي الربازيل، يف األخرى، الناحية عىل
الرتكيز مجموعات ذكرت سنرى). كما الحكومة، يف يرتابون أنهم (رغم الحكومي للتدخل
الحكومة «قررت إذا عادلة تكون األسعار زيادات أن درسناها التي الربازيلية البحثية
تبدو ال قد عادلة. زيادات العقود هذه مثل عىل القائمة «الزيادات إضافية»؛ أجرة رصف

الحكومة.» مع املربم العقد إطار يف متوقعة لكنها للمستهلك، عادلة
تحديد عن األساسية املسئولية الحكومَة البحثية الرتكيز جماعاُت َلت حمَّ الهند، ويف
فعل بمقدورنا «ليس األساسية»؛ السلع أسعار الحكومة تثبِّت أن «ينبغي األسعار.
كانت «إذا املشكالت»؛ هذه الحكومة تحلَّ لم ما الفاحش] [الربح ذلك حيال يشء أي
الحكومة، عىل ضغط ممارسة الجماهري فبوسع العام، الطلب بسبب مكلفة بعينها سلعة

السلعة.» تلك سعر لخفض الدعم أموال توفري الحكومة وبوسع
إجراءات الباعة يجعل عندما عادًال السعر يُعترب التاسع، الفصل يف طالعنا كما
وتتوقف تتباين. التسعري بشفافية املستهلكني مطالبات لكن شفافة، للسعر تحديدهم
سوًقا كان إن أي أيًضا؛ االقتصاد عىل بل فحسب، الثقافة عىل ال مطالباتهم بني االختالفات
ربما النامية، البلدان يف التقليدية بصورته البائع سوق ففي للبائع؛ سوًقا أم للمشرتي
الربازيل، يف السائد. املعيار بوصفه قبوًال يلقى يزال ال لكنه كراهية الشفافية غياب يلقى
يتعلق فيما الشفافية من ا جدٍّ ضئيل مقدار «ثمة آسًفا: باملجموعات املشاركني أحد قال
التي املعلومات تحكم قواعد ثمة نمًوا، األكثر االقتصاديات يف املستهلكني. أو باملستثمرين

املعلومات.» من النوعية هذه عىل الحصول عىل املعتادين األشخاص إىل تصل

الثقافات بني الجائر التسعري إزاء الفعل ردود

املعايري خرق ممارسات جرَّاء عقوبة ع سيوقِّ املستهلك كان إذا ما عىل الثقافة تؤثِّر
انتهاكات معاقبة يف الرغبة تبلغ العقوبة. تلك بها سيوقع التي والكيفية االجتماعية،
مركًزا أملانيا وتحتل كونج، هونج يف وأدناها املتحدة، الواليات يف معدالتها أعىل املعايري
مقبول سلوك حقوقه عىل املرء إرصار أن يجدون الغربيني أن الواضح من وسيًطا.8
التناغم يكدر قد بالشكوى فالجهر ذلك؛ يجدون ال اآلسيويني أن حني يف املشاكل، لحل

اآلسيوية. الجمعية العليا للمثل املخالف األمر االجتماعي،
والجهر أصدقائهم إىل بالشكوى اإلرسار إىل الفرديون ينزع جائًرا، السعر كان إذا
الخصوصية؛ من بنوع إال الجمعيون يشتكي ال اإلنرتنت. شبكة عىل أو للرشكة بها
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داخل االحرتام من كبريًا قدًرا تلقى كلمتهم لكن الداخلية، جماعتهم بإطالع وذلك
جائرة. رشكة بتجنب أصدقائهم إقناع يف ا جدٍّ ناجحون أنهم لدرجة الداخلية، جماعتهم
أصدقاءهم، أطلعوا املائة) يف ٨٦) الكوريني املستهلكني أغلب أن الدراسات إحدى أظهرت
أغلب أن ورغم جائرة.9 رشكة مع التعامل بعدم أقنعوهم املائة) يف ٥٦) وأكثريتهم
فلم جائرة، رشكة مع التعامل بعدم ألصدقائهم أوعزوا كذلك املائة) يف ٧٨) األمريكيني

معها. التعامل بعدم أصدقائهم إقناع يف منهم فحسب املائة يف ٣٥ سوى ينجح
ال العيش ببحبوحة مرتبط العلني الشكوى سلوك أن إىل الباحثني بعض أشار
االتجاهات أن «ُوجد أنه املجموعات إحدى كتبت املثال: سبيل عىل بالفردية/الجمعية.

للبلد.»10 االقتصادية التنمية بمستوى ريب بال ترتبط الشكوى نحو اإليجابية
الصادحة األصوات تصاعد وراء السبب هو الفرد معيشة مستوى ارتفاع يكون قد
بشأن مطالبة وأكثر تسامًحا أقل «أصبحنا جمعيون: أنهم رغم للربازيليني، بالشكوى
الخدمات رشكة فإن تشكو، أو آخر بائع إىل تتحول أو تترصف لم «إن الخدمات»؛ جودة

سأشكو.» «بالتأكيد بالسعر.» مكرتث غري أنك دوًما ستظن
ثقافات وامتناع الشكوى عىل الثقافات بعض إقدام وراء السبب يزال ال ذلك، مع
ارتفاع مع إما تزيد العلنية الشكوى أن — النظريتني كلتا الفهم. عىل عصيٍّا عنها أخرى
والواليات أملانيا من كلٍّ يف املستهلك بأن توحيان — الفردية درجة زيادة مع أو الدخل
فإنها املتحدة، الواليات يف السائد املعيار هي الشكوى أن رغم لكن سيشكو. املتحدة

أملانيا.11 يف القائم املعيار ليست
أنهم عىل أملانيا يف بارشناها التي البحثية الرتكيز مجموعات يف املشاركني كل اتفق
أن أرى «ال املشاركون: وقال األقل، عىل شخصيٍّا ليس الرشكة، إىل شكوى يرفعوا لن
آخرين من «أعرف غضبهم»؛ إثارة سوى تجني «لن استجابة»؛ أي عىل حثهم بوسعك
الناس برح ما إذ للرشكة؛ إزعاج يف ذلك وتسبب بالشكوى، تقدموا العمالء بعض أن
كل ذلك كان لكن مهذبًا، خطابًا سريسلون إنهم األملان قال ربما ويشتكون.» يتصلون

األمر. يف ما
عىل بشكاوى رسميٍّا يتقدمون فإنهم بالشكوى، يجهرون ما رسعان األمريكيني لكن
العمالء شكاوى أقسام إىل إضافة Fordsucks.comو IhateStarbucks.com موقَعي
ينبغي ال أنه أملانيا يف السائد املعيار أن ورغم موظفيها. باختيار تُعنى والتي بالرشكات،
الواليات يف كائن اجتماعي معيار الشكوى فرفع عالنية، الشكوى إبداء املستائني للعمالء

الربازيل. يف كذلك ليصبح سبيله ويف املتحدة،
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للثقافة األخرى اآلثار

من تقلل أن يمكن والثقة عرش، الثاني الفصل يف رشحنا كما الثقة، عىل الثقافة تؤثِّر
الثقافات ذات البلدان يف جائرة. تسعري ممارسة أو جائر سعر عن الناجم الغضب
يعاني إنه الدخالء. يف ويرتاب الداخلية، مجموعته بأفراد الثقة إىل املرء يميل الجمعية،
االجتماعية الثقة «تدنِّي الثقة: شئون يف فوكوياما فرانسيس البارز الكاتب عليه يطلق مما
قدر عىل سواهم فيمن الثقة إىل الناس يميل الفردية، الثقافة ذات البلدان يف املعممة.»12

املعممة». االجتماعية الثقة «ارتفاع ب املرء يتمتع فهناك املساواة؛
الثقة بارتفاع متمتعًة الفردية النزعة تسودها التي أملانيا تُعترب املثال: سبيل عىل
املشاركون أبدى حيث النوعية؛ األبحاث مجموعات يف الثقة هذه اتضحت املعممة.13
أننا «أعتقد قائًال: األملان أحد ذكره ما ذلك عىل األمثلة ومن الحكومة. يف كبرية ثقة
كتكتٍل كيان قام إذا الرصامة، بالغة وترشيعاتنا قوانيننا ألن أوروبا؛ يف نطمنئ أن يمكن
فورها من باملسألة ستضطلع األوروبي االتحاد وسلطات الوطنية السلطات فإن تجاري،

تقييمهم.» عىل أعوِّل نفيس عن باألصالة وأنا … وتتحرَّاها
األعمال وقطاع الحكومة من كلٍّ يف يرتابون الجمعانيني الربازيليني أن يبدو لكن
تدخل عندما أنه هي «املشكلة ف البحثية الرتكيز مجموعة أعضاء أطلعنا وحسبما عامة،
أن يف التفكري إىل «تنزع لالحتيال»، تتعرض أنك ستشعر اللعبة يف كطرف الحكومة
يكذبون.» «إنهم ضدك.» بها والجميع دائرة، مؤامرة «إنها البداية»، من تستغلك الرشكة
يف املشرتي يتمتع عندما للتفاوض. عادلة تسوية يُعتََرب ما عىل الثقافة تؤثِّر كما
اليابان، يف لكن عادلة. املشرتي تحابي التي التسوية تُعترب بالسلطة، املتحدة الواليات
أن ينبغي بالسلطة يتمتع الذي املشرتي أن هو السائد املعيار هرمية، أكثر مجتمع وهي
التسوية هي العادلة التسوية تُعترب ثم، ومن االعتبار. بعني سلطة األقل منافسه يأخذ

البائع.14 تحابي التي
الذاتي باالكتفاء يؤمنون كاألمريكان، الفردانيني، فإن الرضائب، بخصوص أما
مثل: التصاعدية، الرضيبة إنصاف يفضلون ثَمَّ ومن يستحقها؛ ملن الخاصة واملعاملة
أوروبا كأبناء الجمعانيون، أما املتحدة. بالواليات الحالية الفيدرالية الدخل رضيبة
املعاملة يف املساواة ويفضلون الجماعة، داخل العالقات عىل يشددون فإنهم الرشقية،
الرضائب، من متساويًا مقداًرا شخص كل يتحمل أن يريدون ثَمَّ ومن التواؤم؛ لتعزيز
السابقة. الشيوعية البلدان من كثري يف الثابتة الرضيبة تطبيق نجاح يفرس ربما الذي األمر
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عامة يشيع فالبقشيش الثقافة؛ حسب البقشيش إعطاء معايري تتنوع وأخريًا،
وتركيا والربتغال اليونان يف مثًال، الهرمية؛ الثقافة ذات البلدان يف أكرب بصورة
بقشيش. عىل مختلفة مهنة ٢٠ عىل يربو ما أصحاب يحصل البلدان تلك يف والربازيل.15
مهن ٣ أصحاب سوى يحصل ال حيث كنيوزيلندا؛ األفقية بالغة بثقافة الوضع هذا قارن
تضم فإنها هرميٍّا، بلًدا ليست املتحدة الواليات أن رغم ذلك، ومع بقشيش. عىل فحسب
قد الثقافة أن يوضح وهذا بقشيش، عىل يحصلون الذين املهن أصحاب من عدد أكرب

كليًة. االجتماعية املعايري تحدد ال لكنها تأثريها، لها يكون

الفصل موجز

ثمة لكن الثقافات، مختلف عىل عامة الثالث بالفصل العادل السعر نموذج ينطبق
املرء بها يعاِقب التي والكيفية نشأت، التي للتسعري االجتماعية املعايري بني اختالفات
املوضوعات بني بالفروق االختالفات هذه بعض تفسري يمكن املعايري. هذه انتهاكات

والهرمية/األفقية. كالفردية/الجمعية، الثقافية،
تمثل كافة فالثقافات املوضوعات؛ هذه عىل ًفا ِرصْ مثاًال تُعترب ثقافة توجد ال لكن
الفردية، من عالية بدرجة يتمتعون املتحدة الواليات أهل أن ورغم متناقضة، أمزجة

الفريق. يف األدوار تقلد يحسنون فإنهم
معايري نشأت فقد املجتمع، ثقافة تعكس قد املعايري بعض أن فمع ذلك، عىل عالوة
لتفسري منظمة طريقة توجد فال وعليه، مرسوم؛ بموجب أو الصدفة بمحض أخرى
بها اإلقرار سوى املرء يسع فال املجتمعات، بمختلف كافة املختلفة التسعري معايري

وقبولها.
قضمة قضمت إن لكنك األوروبي، املطعم ذاك يف خبًزا تطلب لم ربما ثَمَّ، ومن
عادًال! يُعتََرب وهو القائم، املعيار هو هذا إضافية. تكلفة فستدفع الرغيف، من صغرية

تعريفات
العقل».16 «برمجة عليه يُطَلق ما هي املجتمعات؛ من مجتمع وتوجهات ومعتقدات قيم الثقافة:

عن املجتمع هذا يميز نمًطا تشكل والتي ما ملجتمٍع املشرتكة والقيم املعتقدات ثقافية: متالزمة
غريه.
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بناءً تفضيلية معاملة املجموعات بعض ملعاملة بعينها ثقافة قبول مدى السلطة: من املسافة
سلطتهم. عىل

أن هو السائد املعيار حيث واملكانة؛ السلطة يف بالفروق فيها يُقبَل ثقافة الهرمية: الثقافة
خاصة. ميزات منحهم ينبغي أكرب بسلطة املتمتعني األفراد

الكائن املعيار حيث أقل؛ بصورة واملكانة السلطة يف الفروق فيها تُقبل ثقافة األفقية: الثقافة
بالتساوي. معاملتهم ينبغي األشخاص جميع أن هو

الفردية. إنجازاتهم من هويتهم األشخاص فيها يستمد ثقافة الفردية: الثقافة

إليها. ينتمون التي الجماعة من هويتهم األشخاص فيها يستمد ثقافة الجمعية: الثقافة

يف — املقربون واألصدقاء املمتدة األرسة — املتشابهني األفراد من مجموعة الداخلية: الجماعة
. جمعيٍّ مجتمع

العادل السعر يوتوبيا فشل

وفًقا تُحدد األسعار كانت فيها العادلة، لألسعار يوتوبيا هناك كانت األيام من يوم يف
الرشكات، لكل املنتج تكلفة متوسط عىل قائًما السعر كان العادل. التسعري لنظرية
فقد نفسها، السلعة إنتاج تكاليف ع تنوُّ ورغم مقننة. ربحية مئوية نسبة إىل إضافة
ملتوسط ديناميكية استجابات استجابت األسعار أن ومع للمستهلك، السعر تثبيت جرى
يكن لم األسعار. استقرار عىل للحفاظ اآللية هذه ُعولجت فقد املتغرية، اإلنتاج تكاليف
تني، تامَّ وسيطرة بشفافية املشرتون يتمتع أن يُفرتض كان بغيضة. مفاجآت أي هناك
وكان السعر، تحديد يف واملشاركة امُلنِتج، حسابات مراجعة لهم وتسنى القانون، بموجب

املحتاجني.17 ملساعدة ُمدعًما كالخبز، األساسية، الحاجات سعر
يف التسعري منظومة كانت اليوتوبيا هذه ألن هذا مألوًفا؟ الوصف هذا لك يبدو هل
عادلة. لتكون مصممة تسعري منظومة كانت االشرتاكية. السوفيتية الجمهوريات اتحاد

املشكلة؟ كانت أين إذن،
تعكس األسعار تكن لم الواقع. أرض عىل ليس لكن نظريٍّا، عادلة كانت ربما
مرتهلة حكومية مصالح يد عىل يتم القيمة تحديد كان املستهلك. ملسها كما القيمة
ومنفعة قيمة مع التوزيع، تكاليف إىل إضافة والربح، للتكلفة معقدة حسابات عىل بناءً
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لم األسعار. لتحديد الفعلية الكيفية عن فكرة أية املستهلك لدى تكن لم االستهالك.
الطلب. قوة كانت مهما دوًما ناقصة االستهالكية السلع كانت بالطلب. العرض يرتبط
أي املستهلك لدى يكن لم ثَمَّ ومن العليا؛ السلطة من مفروضة املنظومة كانت
السوق وانتعشت علنًا، مخالفتها عند الضمري وخز من قدر بأي يشعر فلم وعليه، رأي؛
عىل ذلك يتحقق فلم نفسه، الثمن نظريٍّا دفعوا املستهلكني جميع أن ورغم السوداء.

الواقع. أرض
وغري للسيطرة، قابلة وغري متكافئة، وغري منصفة، غري التسعري منظومة كانت

عادًال. ليس وهذا األسعار؛ يف خطأ هناك كان شفافة.
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عرش التاسع الفصل

املامرسات

عادل؟ تسعري إجراء ما لرشكة يُفرتض إذن كيف

يشرتون ثَمَّ ومن عادل؛ سعرك أن عمالؤك يظن أن فستود لرشكة، مديًرا كنت إن
عسرية إنها بل جلية، ليست العادل للتسعري إجرائك كيفية لكن جيلٌّ، أمر هذا منتجك.
التسعري اسرتاتيجيات من لكثري جائرة، وأخرى عادلة، جوانب توجد ألنه خاص؛ بشكل

األساسية.
التسعري وهي: أساسية، اسرتاتيجيات ثالث ثمة التسعري، تتناول التي الكتب وفق
أن ولك املستهلك. عىل القائم والتسعري التكلفة، عىل القائم والتسعري املنافسة، عىل القائم
املستخدم التقليدي املنهج أي العرف؛ عىل القائم التسعري رابعة: اسرتاتيجية إليها تضيف
العادلة/الجائرة.) التسعري اسرتاتيجيات عىل ألمثلة 1-19 الجدول (انظر مجال. أي يف
والعدالة الشخصية العدالة معايري تتبع عندما عادلة االسرتاتيجيات هذه وتكون

االجتماعية.

العرف عىل القائم التسعري

هو العرف عىل القائم التسعري األسهل. ألنه العرف عىل القائم بالتسعري نستهلُّ دعونا
أغلب يتبعه التي التسعري نظام إنه مجال. أي يف به املعمول التقليدي التسعري نظام
لكنه له، كأساس الثالث األساسية التسعري اسرتاتيجيات من اسرتاتيجية يضم قد الباعة.

وحده. املجال بهذا خاصة متفردة بجوانب يتمتع
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العادلة/الجائرة. التسعري اسرتاتيجيات عىل أمثلة :1-19 جدول

للمعايري امللموس االمتثال
االجتماعية

العدالة تقييم التسعري منهجية الصناعة

الُعرف عىل القائم التسعري

الوصفية للمعايري تخضع املستوى عىل عادلة
الشخيص

بطاقة عىل السعر عرض املالبس متاجر

الوصفية للمعايري تخضع املستوى عىل عادلة
الشخيص

السعر لتحديد املساومة السلع أسواق
املستعملة

الوصفية للمعايري تخضع املستوى عىل عادلة
الشخيص

استخدام كلفة إدراج
سعر يف املصعد

القانونية االستشارة

املحاماة مكاتب

الوصفية للمعايري تخضع املستوى عىل عادلة
الشخيص

بني قبعة تمرير
العرض بعد املشاهدين

الرتفيهية العروض
بالشوارع

املنافسة عىل القائم التسعري

التسعري معيار تتبع
التنافيس

املستوى عىل عادلة
الشخيص

األدنى السعر مضاهاة
منافس أي يقدِّمه الذي

املكاتب توريدات

خفض معيار تتبع
الطلب بحسب السعر

املستوى عىل عادلة
الشخيص

بمرور السعر خفض
الزمن

اإللكرتونية األجهزة

األمر ملعيار تخضع
االجتماعي الواقع

املستوى عىل عادلة
الشخيص

السعر ثبات عىل الحفاظ
بإيجاد الزمن مدار عىل

أرخص موردين

األحذية

التكلفة عىل القائم التسعري

اإلنصاف ملعيار تخضع
تدفعه ما االجتماعي:
عليه تحصل ما يكافئ

املستوى عىل عادلة
االجتماعي

قطع بأسعار املطالبة
أجر إىل باإلضافة الغيار
بالساعة االعتيادي العمل

إصالح ورش
السيارات
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للمعايري امللموس االمتثال
االجتماعية

العدالة تقييم التسعري منهجية الصناعة

اإلنصاف ملعيار تخضع
تدفعه ما االجتماعي:
عليه تحصل ما يكافئ

املستوى عىل عادلة
االجتماعي

إىل ربح نسبة إضافة
السلعة تكلفة

البقالة متاجر
بالتجزئة

التكافؤ معيار تنتهك
االجتماعي

املستوى عىل جائرة
االجتماعي

حسب السعر تحديد
املجتمع رفاهية

البنزين

اإلنصاف معياري تنتهك
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يخضع ألنه للمشرتين؛ الشخيص املستوى عىل عادل العرف عىل القائم التسعري
تنزيالت يتوقعون فاملشرتون املشرتون؛ يتوقعه ما إنه طبيعيٍّا. يُعترب ملا الوصفية للمعايري
ونسبة األقسام، متعددة املتاجر يف األسعار، وبطاقات اإللكرتونية، األجهزة رشاء لدى
عىل خصومات املشرتون يتوقع الوقود. أسعار إىل املضافة الغريبة السنت أعشار تسعة
نكهات جميع تكون أن سيتوقعون الكبرية. املبشور الصابون علب رشاء عند الكميات
أسعار تكون وأن السيارة، سعر عىل يفاوضوا أن ويتوقعون ذاته، بالسعر الزبادي

ثابتة. التجميل مستحرضات
وصفي، معيار يُنتهك حتى الُعرف عىل القائم التسعري بعدالة املستهلك ينشغل ال
بأنه السعر عىل حكًما املرء يصدر عندما يحدث ما وهو متوقع، غري السعر يكون عندما
عىل املساومة الجائر ومن املصعد، استخدام مقابل رسم تحصيل الجائر فمن جائر،
ألن للمزاد؛ كبري طلب عليها دمية عرض الجائر ومن األقسام، متعددة باملتاجر األسعار

ثابت.1 بسعر تُباع ما عادة الدمى

املنافسة عىل القائم التسعري

القائم التسعري (أو املنافسة عىل القائم التسعري يُعترب الُعرف، عىل القائم التسعري شأن
االقتصادية منظومتنا يف أساسية املنافسة ألن عادل إنه اآلخر. هو عادًال السوق) عىل
تحصيله بوسعهم سعر أقل تحصيل عىل الباعة املنافسة تجرب الحرة. السوق عىل القائمة
الشخيص. املستوى عىل عادلة املمارسة هذه املستهلكون ويعترب الخصم، عىل للتغلب

يقوم قد مرتفعة. األسعار إلبقاء املتنافسون يتواطأ أن الجائر من املقابل، يف
أال فبوسعهم فعليٍّا، بعضهم إىل يتحدثوا أن دون تماًما، قانوني بشكل بذلك املتنافسون
أسعار تكون أن العادة جرت املثال: سبيل عىل ببساطة. بعض أسعار بعضهم يرضب
عىل حافظت كافة الرشكات ألن بأوروبا؛ آخر بلد أي من أعىل فنلندا يف البقالة محالِّ
الكبرية املتاجر سلسلة دخلتها األوروبي، لالتحاد فنلندا انضمام بعد األسعار. ارتفاع
حادة. انخفاضات األسعار فانخفضت األسعار، تخفيض عنها املعهود «ليدل» األملانية

العدالة.2 من كبرية درجة وتحقق ا، جدٍّ تنافسية بفنلندا البقالة محالِّ أسعار واآلن
من فاسًدا يُعترب الذي — االحتكاري التسعري فهو التنافيس التسعري نقيض أما
ظلًما يمثل الذي األمر املتاحة؛ الخيارات من االحتكارية الرشكات تقلل حيث األساس،
يضفي ما املستهلك، واستغالل السوقية سلطتهم انتهاز االحتكاريني بمقدور للمستهلك.

أصًال. الجائر السعر عىل الجور من مزيًدا
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مثل التجارية للتكتالت االحتكارية شبه السلطات عىل أيًضا املستهلكون يعرتض
التي السلطة عىل ساخطون وهم الوقود. أسعار عىل التأثري بمقدورها التي أوبك، منظمة
عىل أمريكا أوف بنك استحواذ فمثًال، االئتمانية، البطاقات رشكات اندماج جرَّاء تتكون
رشكات بعض فإن االندماج، لعمليات ونتيجة إيه. إن بي إم االئتمانية البطاقات رشكة
سابق إخطار بموجب العقود رشوط بتغيري لها يسمح موقع يف اآلن االئتمانية البطاقات
األجنبية، العمالت تحويالت عىل رسوم فرض وبإمكانها فحسب،3 يوًما عرش بخمسة
دائن ألي السداد يف تأخر أن حدث إن ائتمانيٍّا خطًرا واعتباره املستهلك وصم وبوسعها

بينًا. جوًرا جائرة التسعريية اإلجراءات وهذه آخر،

التكلفة عىل القائم التسعري

ال أخرى أحيان ويف عادًال، أحيانًا يُعترب «املرابحة») (أو التكلفة عىل القائم التسعري
أنه ويُعتََقد االجتماعية، للمعايري يخضع ألنه العموم؛ عىل عادًال4 يُعترب إنه كذلك. يُعترب
تكون ال عندما كذلك جائًرا يكون أن يمكن لكنه الفهم. وسهل للجميع ومتكافئ منصف

شفافة. أو جائزة التكاليف
الزيادة؛ بعض جانب إىل والواردات، العمالة تكلفة عىل باملرابحة التسعري يتوقف
آدم االقتصادي اعتربه ما إنه يتكبَّدها. التي واملخاطرة وجهده وقته عن البائع لتعويض
التسعري يُعترب السلعة.5 إنتاج يف املطلوبني والعناء» «الكد عىل بناءً العادل السعر سميث
الحقيقية القيمة عىل مؤًرشا يُعترب ما وهو البائع، تكاليف يعكس ألنه منصًفا؛ باملرابحة

للسلعة.
لتربير ا جدٍّ كثريًا به ويستعني باملرابحة التسعري يقبل املستهلك أن الباعة وَعى
لترشح مطبوعة الكتب لبيع نوبل آند بارنز رشكة نرشت املثال: سبيل فعىل أسعارهم؛
كتب لبيع متجر «كأي السبب كان ا. جدٍّ املرتفعة املقررة الكتب تكلفة وراء السبب
نتكبَّدها؛ التي التكلفة — تجزئة تاجر كأي وبالقطع — البلد أنحاء بمختلف الجامعة

منتجنا.»6 سعر تحدد التي فهي
التوريدات تكاليف بزيادة تستشهد ما كثريًا السعر، زيادة الرشكات تريد عندما
إنهم فيها. التحكم يصعب التي الخارجية العوامل يف الزيادة عىل بالالئمة وتلقي كتربير،
أي لدينا يكن لم لكن أسعارنا، رفع نريد نكن «لم بزعمهم: إجراءاتهم عن يدافعون

آخر!» خيار
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إنهم باملرابحة. التسعري عدالة يف الجمهور اعتقاد الرشكات تستغل ما أحيانًا
تقل عندما األسعار من يخفضون ال لكنهم التكاليف، ترتفع عندما بذلك يقومون
البن بيع أسعار ارتفعت التاريخية، الناحية من مثال: البن قطاع يف ولنا التكاليف.
األخرض، البن أسعار انخفضت عندما لكن األخرض، البن تكلفة ارتفعت عندما بالتجزئة

املنوال. نفس بالتجزئة البن بيع سعر يَتبع لم
،١٩٨٩ عام حتى لْلبُن: الدولية االتفاقية انتهاء عقب القهوة ألسعار حدث ما لنتأمل
لكن مرتفعة، البن أسعار إبقاء أجل من مًعا للبن الزارعة للبلدان تجاري تكتُّل تعاون
دوالر ١٫١٤ البالغ متوسطه من الخرضاء الحبوب بن سعر هوى االتفاقية، انهارت عندما
إال املائة، يف ٤٢ بمقدار انخفض أي دوالر؛ ٠٫٨٢ إىل — شهًرا ٢٤ مدة استمر والذي —
انخفض أي دوالر؛ ٢٫٨٢ إىل دوالر ٢٫٩٣ من انخفض املحمص للبن التجزئة سعر أن
البن أسعار أن العتقادهم األمريكيون املستهلكون يشتِك لم فحسب.7 املائة يف ٤ بنسبة

الخرضاء. القهوة حبوب تكلفة عىل تعتمد ص املحمَّ
ال قد فالسعر مجحًفا؛ يكون عندما كذلك بالجور التكلفة عىل القائم التسعري يتسم
ل تأمَّ جدل. محل نفقاٍت تشمل أن يمكن التكاليف ألن للسلعة؛ الحقيقية القيمة يعكس

اإلدارية.8 النفقات تخصيص — املثال سبيل عىل —
الدواء سعر يف الشديد االرتفاع وراء األسباب أحد أن الدوائية الصناعات قطاع يزعم
ينبغي والتطوير البحث تكاليف من أيٌّ لكْن والتطوير، البحث تكلفة هو النحو هذا عىل
ما هذا بعينه؟ العقار ذاك إىل ه املوجَّ والتطوير البحث هل العقاقري؟ من ألي تخصيصها

عادًال. سيكون أنه املشرتي يظن
نصيب عىل عالج كل يشتمل أن هو العادل أن تظن الدوائية العقاقري رشكات أن إال
كيف أبًدا. ناجًحا دواءً منها ا جدٍّ كثري يثمر ال التي والتطوير، البحث نفقات كل من
اإلدارية النفقات تخصيص عدالة تظل لذا ذلك؟ غري تكاليفها استعادة للرشكات يتسنَّى

خالفية. مسألة
التي التنفيذيني، املسئولني رواتب املرابحة أسعار من التكلفة جانب يتضمن كما
موبيل، إكسون رشكة رئيس يف يتجسد مبنيِّ مثال ثمة جديدة. ملستويات مؤخًرا زادت
نحو عىل باهظ األجر هذا مثل أن املستهلك يرى يوميٍّا.9 دوالًرا ١٤٤٥٧٣ يتقاىض الذي
من املائة يف ٨١ فإن ،٢٠٠٦ عام بلومبريج رشكة أجرته رأي استطالع وحسب جائر.
كبرية ونسبة باهظة.10 مبالغ يتقاضون التنفيذيني املسئولني أن يعتقدون األمريكيني
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التنفيذي، املسئول راتب يحددون الذين أنفسهم األشخاص وهم الرشكات، مديري من
فيها.11 ُمباَلغ التنفيذيني رواتب أن كذلك يعتقدون

عن لإلفصاح جديدة قواعد والبورصات املالية األوراق هيئة اعتمدت أن منذ
أجرتها دراسة وحسب للمأل. معروًفا التنفيذيني كبار راتب إجمايل أصبح املعلومات،
متوسط بلغ فقد جورنال، سرتيت وول لجريدة البرشية املوارد الستشارات مريرس رشكة
بون وجود عىل دالٌّ وهذا 12.٢٠٠٦ عام يف دوالر ماليني ٦٫٥ املبارشة األجور إجمايل
مزيًدا بالتأكيد يثري التفاوت هذا املتوسطة. والعمالة العليا التنفيذية اإلدارة بني شاسع

الجدل. من
من املطلوب االستثنائي العمل بسبب منصٌف األجر أن الجدل طريف أحد يزعم
يرتبط ال التنفيذيني أجر ألن مجحف أنه عىل اآلخر الجانب ويرصُّ التنفيذيني، املسئولني
هوم لرشكة التنفيذي الرئيس يف يتمثل التفاوت هذا عىل صارخ مثال وثمة بأدائهم.
ماليني ٢١٠ عىل تزيد بقيمة فشل» «مكافأة حوزته ويف املتعثرة الرشكة ترك الذي ديبوت

دوالر.13
شاغل باملرابحة التسعري من «الزائد» الجزء عدالة فإن التكاليف، إىل باإلضافة
عرش، الثاني الفصل يف طالعنا كما الربح. إىل واضح هو كما يذهب يذهب؟ أين إىل كذلك.
يشتبهون عندما لكن بعدالة، تتعامل الرشكة دامت ما األرباح عن املستهلكون يتغاىض

للعدالة. التماًسا األرباح يف النظر يمعنون فإنهم جائرة، بممارسات الرشكة قيام يف
«العادل»؟ الربح يشكِّل الذي ما لكن

التي اإلضافية املنفعة يعكس الذي الربح هو العادل الربح اإلنصاف، معيار وفق
الربح هامش يعكس هل ذلك. إىل وما واالبتكار الجودة وضبط الخدمات الرشكة؛ تقدمها
تقدمها التي اإلضافية امليزة ويندوز مايكروسوفت تشغيل نظام عىل املائة يف ٨٦ البالغ
البالغ املسبوق غري الربح هل ذلك.14 املستهلكني من كثريون يرى ال مايكروسوفت؟

منصف؟15 ٢٠٠٦ يف موبيل إكسون حققته الذي دوالر مليار ٣٩٫٥
البالغة الربحية نسبتها أن إىل — نفسها عن دفاًعا — موبيل إكسون رشكة تشري
ربح نسبة ومن املائة، يف ١٨٫٦ البالغة األدوية رشكات ربح نسبة من أقل املائة يف ٨٫٢
بالفعل يعتقدون األمريكيني من املائة يف ٧٠ لكن املائة.16 يف ١٨ البالغة املصارف قطاع
كانت أيٍّا — ا» جدٍّ «باهظة الوصف وينطوي ا.17 جدٍّ باهظة األدوية رشكات أرباح أن
ا جدٍّ الباهظة واألسعار املستهلك، إىل بالنسبة ا» جدٍّ «باهظ سعر عىل — تعريفه طريقة

جائرة. تُعترب
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مبهمة؛ التكاليف تكون عندما االجتماعية املعايري باملرابحة التسعري ينتهك كما
املستهلكني بعض أن يبدو الطريان، رشكات حالة ويف فهمها.18 يستطيع ال فاملستهلك
فيحسبون التكلفة، حسب تسعريها ينبغي الطريان رشكات أسعار أن يعتقدون يزالون ال
من أعىل تكون أن يجب فرانسيسكو سان إىل نيويورك من الطريان تكلفة أن منطقيٍّا
تذكرة تكون أن املعقول فمن ثم، ومن بوليس؛ إنديانا إىل نيويورك من السفر تكلفة
إىل السفر تذكرة أن املستهلك يكتشف عندما لكن أغىل، فرانسيسكو سان إىل السفر

جائر. بأنه السعر عىل يحكم فإنه الواقع، يف أغىل تكون أن يمكن بوليس إنديانا

املستهلك عىل بناءً التسعري

إنها للخالف. إثارة أكثرها فهي األربع التسعري اسرتاتيجيات من األخرية االسرتاتيجية أما
«القائم التسعري عليها يُطلق مختلفة صوًرا ثناياها بني (وتضم املستهلك عىل بناءً التسعري
«الديناميكي»). والتسعري «املتغري»، والتسعري الطلب»، عىل «القائم والتسعري القيمة»، عىل
عندما الخدمة. أو للمنتج املستهلك يلمسها التي القيمة املستهلك عىل بناءً التسعري يعكس
العرض عن االقتصاديني فكرة وحسب يرتفع. أن للطلب ينبغي امللموسة، القيمة تزيد

حاله. عىل سيظل العرض أن افرتاض عىل تزداد، أن حينها لألسعار ينبغي والطلب،
تبديد عدم «يضمن املستهلك طلب حسب السعر تحديد أن عىل االقتصاديون يطلعنا
اعتباره يمكن املستهلك عىل القائم التسعري أن هي املشكلة توفريها.» املمكن من نقود
يتوقف أن يمكن الحاجة. أم اإلنصاف إليه: املحتَكم املعيار عىل بناءً جائًرا أو عادًال

جائر. وهذا امللموسة، الحاجة عىل أو منصف، وهذا امللموسة، القيمة عىل إما الطلب
املتوقف فالسعر عادل. فهذا العميل، يلمسها التي القيمة عىل السعر يقوم عندما

يدفعه. ما يكافئ املستهلك عليه يحصل فما اإلنصاف، معيار يستويف القيمة عىل
من األسعار فتغيري األرباح، عىل بالغ أثر القيمة عىل القائم للتسعري يكون أن يمكن
باركر رشكة ربح صايف زيادة إىل أدى القيمة عىل التوقف إىل فقط التكلفة عىل التوقف
أدى عندما 19.٢٠٠٦ يف دوالر مليون ٦٧٣ إىل ٢٠٠٢ يف دوالر مليون ١٣٠ من هانيفني
لكن البداية، يف أعرضوا فإنهم للمستهلكني، املرجعي السعر من أعىل سعٍر إىل التغيري

عادًال. باعتباره السعر قبلوا السلعة، قيمة لهم ُرشحت عندما
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رأى إن عادًال يُعترب أن يمكن املستهلك عىل القائم التسعري أن فرغم ذلك، مع
الحاجة، إىل مستند أنه رأى إن جائًرا اعتباره يمكن أنه إال القيمة، إىل مستند أنه املستهلك

عادًال.20 ليس الحاجة فاستغالل
التي الكوال بيع ماكينات طرحت عندما كوكاكوال رشكة له تعرضت ما ل تأمَّ
القيمة يف املستهلكون يفكر لم الطلب. زيادة بسبب بالصيف أعىل أسعاًرا ل ستحصِّ
األشد حاجتهم تستغل الرشكة أن يف إال يفكروا لم الحار؛ الطقس يف الكوال ملرشوب األكرب
اضطرت الرشكة أن لدرجة عنيًفا الجمهور فعل رد كان الصيف. فصل يف الكوال ملرشوب

بأكمله.21 املرشوع إلغاء إىل
بناءً أسعارها الرشكات من كثري ترفع ال محتمل، عنيف فعل رد من للوقاية
تعرض عندما تذاكرها أسعار من املسارح ترفع أال العادة جرت فقد الطلب، عىل
وتحدد األسبوع، نهاية بعطالت قوائمها أسعار من املطاعم تزيد وال رائجة، مرسحيات
حققت إن حتى تغريها، وال املوسم مستهل يف مبارياتها تذاكر أسعار الرياضية الفرق
جميع تسعري عىل جوبز ستيف أرص مبارياتها. تذاكر عىل الطلب وارتفع انتصارات
األعمال مقابل أعىل مبالغ تحصيل من بدًال دوالر ٠٫٩٩ ب تيونز آي تطبيق إصدارات

شهرة. أكثر كانت التي
وقد الطلب، بسبب األسعار زيادتها الطريان رشكات عن املعروف فمن املقابل، يف
واضعي ترشيحات وذاعت للفكرة، املتحمسني الجدد املؤيدين من كبريًا عدًدا أفرخت
رشكات حالة يف عليه يُطلق ما أو املستهلك، عىل بناءً بالتسعري التسعري اسرتاتيجيات

املتغري. التسعري الطريان
األيام يف التذاكر أسعار تخفيض يف السينما دور اآلن تنظر املثال: سبيل فعىل
ممن لضغوط تيونز آي تطبيق عىل القائمون ويتعرض الجماهريية.22 الكثافة ضعيفة
«القاعدة أن هي وحجتهم الطلب، عىل القائم التسعري إىل ل للتحوُّ املوسيقى بمجال هم
عىل اإلقبال يرتفع الذين الفنانني أعمال لقاء أعىل سعًرا افرْض االقتصاد: يف األساسية
هذه تكون ربما كبري.»23 بإقبال تحظى ال التي الفنانني أعمال لقاء أقل وسعًرا أعمالهم
معيار تنتهك لكنها اإلنصاف، ملعيار تخضع وربما االقتصاد، يف األساسية القاعدة هي

الحاجة.
«تنخفض» أن هو عادل أنه املستهلكون يعتقد فما الحاجة، عىل وبناءً الواقع، يف
األقل عىل البقالة محالُّ تستجيب إليه. حاجة يف هم منتَج عىل الطلب يزيد عندما األسعار
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خالل التونة علب سعر البقالة محالُّ ض» «تخفِّ اقتصادية، دراسة فحسب االعتقاد، لهذا
بسعر الجعة وتقدم الشكر، بعيد والرقائق الجبن سعر من وتقلل الكبري، الصوم فرتة

عادل. هذا أن املستهلك ويرى الصيف،24 يف مخفض
أنهم املستهلكون يعتقد هل «الحاجة». تعريف كيفية إىل املشكلة من جزء يعود
االستقالل؟ لعيد الجعة إىل «يحتاجون» أو الكبري الصوم أثناء التونة إىل «يحتاجون»
إىل «يحتاجون» بأنهم يخربونني الذين طلبتي مثل إنهم ذلك. يعتقدون أنهم يف أشك
السعر أن املستهلكون يعتقد الحاجة، عىل وبناءً ترف، هذا أن أظن لكني محمول، هاتف

أدنى. يكون أن ينبغي
تكون عندما املستهلك عىل بناءً التسعري إزاء خاصة بصورة عدائيٍّا املستهلك يصبح
أو اإلعصار، لضحايا املياه عىل امُلِلحُّ الطلب املثال: سبيل عىل مصريية؛ مسألة الحاجة
دفاًعا — الصحية الرعاية اقتصاد يف الخبري — جاربر آالن قال للعالج. املرىض طلب
إذا مسئولة غري أو جشعة صورة يف تصويرهم الجائر من «سيكون األدوية: رشكات عن
املستهلك، نظر وجهة من لكن عليه.»25 الحصول بوسعهم الذي السعر يفرضون كانوا
هو للسلعة احتياجه أشد يف يكون عندما دفعه املستهلك يستطيع ما أقىص تحصيل فإن

جائر. وهذا الحاجة، عىل القائم للطلب استغالل
التي الفكرة هو للطلب تبًعا تقل أن ينبغي األسعار بأن املستهلك اعتقاد تأييد
ستحتم الطلب زيادة أن يعتقد املستهلك أن يبدو الكبري. الحجم اقتصاديات عليها تقوم
اإللكرتونيات، قطاع يف غالبًا يحدث ما هذا السلعة. تكلفة تنخفض وعليه، العرض؛ زيادة
أسعارها انخفاض إىل أدى الكبرية الشاشات ذات التليفزيون بأجهزة الواسع فاالهتمام
سعرها، تخفيض إىل بود آي أجهزة عىل الهائل الطلب يؤدي أن املتوقع ومن النصف، إىل

عادل. أنه يُعتقد ما وهو
من هو املستهلك يكون عندما كذلك عادلة املستهلك عىل القائمة األسعار وتكون
أمثلة ومن رأيه، عن التعبري عىل بالقدرة املستهلك يتمتع فحينها البائع، ال السعر، يحدد

واملزادات. — عرش السادس الفصل يف ناقشنا كما — املفاوضات ذلك
مزاِيد لكل يدفعه. الذي السعر عىل كاملة بسيطرة املستهلك يتمتع املزادات، يف
سعر عىل يستقرون مًعا لكنهم مجتزأة، معلومات سوى له تتوافر ال وقد مختلف، هدف
نتائج املشاركني من املائة يف ٨٣ عزا حديثة، دراسة يف الجمعية. أفعالهم خالل من

الخاصة.26 أفعالهم إىل املزادات
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القيمة عىل إجماًعا يمثل إنه حيث من منصف؛ سعر املزاد عليه يستقر الذي السعر
عادل. وهذا القيمة، تلك تحديد يف برأي شخص كل ويتمتع للسلعة، «الحقيقية»

معظم فيهم بمن كثريين، إىل «بالنسبة سميث: تشارلز االجتماع عالم كتب حسبما
ويقص «عادل».»27 سعر تحديد هي املزادات وظيفة أن عىل خالف ال االقتصاديني،
كان أنه رغم مزاد، يف اللوحات بعض عرض عىل أُجرب الذي املتاحف أحد مدير حكاية
باألعمال املتربعني لكن خاصة، بيع عملية يف أعىل سعر عىل حصوله إمكانية من واثًقا

أعدل. املزاد سعر أن رأوا الفنية
ُقبلت الباهظة األسعار حتى املزادات، ذيوع تزايد باي، إي موقع ظهور ومع
التي بها الخاصة البيتزا رشيحة دايرس ديانا باعت املثال: سبيل فعىل عادلة؛ واعتُربت
باي إي موقع عىل العذراء مريم السيدة يشبه حرًقا وتحمل سنوات، ١٠ منذ بها تحتفظ
جميع ألن عادًال كان أنه إال فيه، مبالًغا كان السعر أن ورغم دوالر،28 ٢٨٠٠٠ مقابل

التقليدية. غري البيتزا رشيحة قيمة لتقدير متكافئة فرصة لهم أُتيحت املزايدين
ماسرت تيكت فتعرضرشكة جديدة، مجاالت إىل لالنتشار طريقها يف اآلن واملزادات
االسمية قيمتها تبلغ التي التذاكر أن هي والنتيجة باملزاد. الفنانني نجوم جوالت تذاكر
القيمة تتجاوز األسعار هذه أن ورغم دوالر. ٥٠٠ إىل ٤٠٠ مقابل تُباع دوالًرا ٣٥٠
ابتغاء اشرتوها التي التذاكر بيع يعيدون الذين املستغلني أسعار من أقل أنها إال االسمية،
«حالٍّ اإللكرتونية املزايدة عىل ماسرت تيكت يف التنفيذيني املسئولني أحد ويطلق الربح.
للمتنافسني.»29 تكافًؤا أكثر ساحة السوق من تجعل إنها املجال. تعرتض ملشكلة سوقيٍّا

السعر. يحدد الذي هو البائع ال املشرتي ألن عادل؛ هذا أن يُعتقد
عادلة وسيلة مثًال، ليست، فهي بالرضورة. عادلة ليست فاملزادات ذلك، ومع
حيث ١٩٩٩؛ يف إلكرتونيٍّا موقًعا فارمابيد تُدعى رشكة نت دشَّ الدواء. سعر لتحديد
الطبية، والتوريدات الدم ومنتجات العقاقري عىل املزايَدة واملستشفيات لألطباء يتسنَّى
يُعترب باملزاد الدواء طرح إن يعمل. يعد لم املوقع أن وجدت مؤخًرا، منه تحققُت وعندما

للحاجة. استغالل ألنه جائًرا
السيئة األمثلة ومن ومنصًفا، عادًال سعًرا املزادات تحدد أن بالرضورة ليس أنه كما
الهدف كان األويل. العام اكتتابها يف للمزاد أسهًما طرحت التي جوجل رشكة املعروفة
أن إال مايل، مبلغ أكرب وجمع لألسهم، واقعي سعر وإرساء والشفافية، بالعدالة التمتع
دوالًرا، و١٣٥ دوالرات ١٠٨ بني سعًرا الرشكة توقعت له. ُخطط كما تأِت لم النتيجة
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سعر ارتفع مبارشة املزاد باب غلق بعد لكن دوالًرا، ٨٥ كان الفعيل اإلقفال سعر أن إال
عادل. سعر عىل الرشكة تحصل لم وبذلك دوالًرا؛30 ١٠٠٫٣٤ ليبلغ املائة يف ١٨ السهم
تؤدي قد فإنها جائر، حد إىل منخفضة أسعار إىل املزادات تؤدي أن يمكن مثلما
الواقع الجور إىل الرابح» «لعنة مصطلح ويشري جائر. بشكل مرتفعة أسعار إىل كذلك
شخص أي حددها كما السلعة قيمة من فعليٍّا «أكرب» يكون عندما الرابح العطاء عىل
بهذه إقراًرا السلعة. لقيمة اإلجماعي التقدير من أعىل يكون السعر هذا فمثل آخر،
أي املزاد؛ يف األخري قبل بالسعر مزايد أعىل إىل السلعة املزادات بعض تبيع املشكلة،

لدفعه. مستعدٌّ األقل عىل آخر مزايد هناك كان الذي السعر
املعلومات، كامل عن دوًما يُفصحون ال الباعة أن وهو باملزادات، آخر شاغل ثمة
أن تماًما العادل من يُعترب «كان التقاليد، جرت فكما الخيول، تجارة يف ذلك ويتضح
إال أفضل.»31 وصحة حال يف تبدو جيادهم يجعلوا كي وسعهم يف ما كل الباعة يفعل
داخل سمعته حماية إىل البائع حاجة املايض يف تقيدها كانت املمارسات هذه مثل أن
يف الجدد والباعة املشرتين من كثريٌ يوجد اليوم لكن الصغرية، الخيول تجار مجموعة
للبائعني يسمح أخالقي ميثاق استحداث إىل التجاري القطاع هذا اضطر ولذا، السوق،

جائرة.32 ظروف ظل يف بمزاد رشاؤه جَرى جواد بإعادة
للمزادات، وكريستي سوذبي دارا عليه أقدمت الذي األسعار تثبيت إجراء يكن لم
املفروضة الرسوم بينهما فيما لسنوات الداران نسقت . بنيِّ حد إىل — قانونيٍّا أو — عادًال
لن الذين والعمالء أقل، رسوًما سيدفعون الذين العمالء عىل اتفاق ذلك يف بما الباعة، عىل
أنه عىل ينص الذي االجتماعي، التكافؤ معيار انتهكتا وبذلك مطلًقا؛33 رسوم أي يدفعوا
املزادات دارا اضطرت لذلك، نتيجة نفسها. بالطريقة املستهلكني جميع معاملة ينبغي

جائرة.34 معاملة وا تلقَّ الذي للعمالء التعويض سبيل عىل دوالر مليون ٥١٢ دفع إىل

للتسعري أخرى اسرتاتيجيات

أيًضا يمكن أخرى تسعري منهجيات ثمة األساسية، األربع التسعري اسرتاتيجيات إىل إضافة
تتمثل االجتماعية. العدالة معايري تستويف كانت إذا ما عىل بناءً جائرة، أو عادلة تكون أن
واالنخفاضات الزيادات البائع يستوعب حيث الوقائي»؛ «التسعري يف املمارسات تلك إحدى

الثبات. معيار يستويف السعر ألن عادل تسعري وهذا األسعار،35 يف البسيطة
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سياسة تطبق التي الصينية املطاعم يف البوفيه» «تسعري هو آخر منهٌج يُستخدم
سابًقا. محدد سعر مقابل الطعام من محدودة غري كميات تُتاح حيث املفتوح»؛ «البوفيه
عىل بالزيادة منصًفا مقابًال ألنفسهم يضمنوا أن بوسعهم ألن عادل؛ هذا أن العمالء يجد
مثل السعر موحدة سلًعا تبيع التي فاملتاجر نفسه، وباملنطق لهم. يُقدم مما اإلنقاص أو
املنصفة، القيمة بنفسه يحدد أن العميل بوسع ألنه معامالتها؛ يف عادلة ستورز دوالر

واحًدا. دوالًرا تكافئ عليه يحصل ما قيمة كانت إذا فيما التحكم العميل فبمقدور
املستوى عىل عادلة — مًعا منتجان يُباع حيث — املجمعة» «العروض تُعترب
تمنح عندما االجتماعي املستوى عىل جائرة لكنها أدنى، سعر عنها ينتج عندما الشخيص
بعينها سلعة بيع جعل أي املنتجات: «ربط» عند يحدث ما وهذا ظاملة، ميزة الرشكة
حني التسعريي املنهج هذا عىل الكالسيكي املثال وهناك أخرى. سلعة ببيع «مرتبًطا»
باالستعانة إال بهم، الخاصة كوداك ملعدات غيار قطع رشاء كوداك عمالء يستطع لم
جائًرا القرس هذا مثل يُعترب ال اتهم.36 ملعدَّ التصليحات إلجراء كوداك رشكة بخدمات

أيًضا. للقانون مخالًفا وإنما فحسب،
يف تُباع كانت التي املنتجات تُباع أن بمعنى — «الفصل» يكون أن أيًضا ويمكن
عندما منصف. منهج ألنه عادل إنه جائًرا. أو عادًال — منفصلًة واحدًة، حزمًة املايض
لة، املسجَّ األمتعة عىل رسوم تحصيل ورايانري فاليبي اإلنجليزيتان الطريان رشكتا بدأت
يضطروا لن حقائب يحملون ال الذين «املسافرين ألن عادلة صفقة بأنه موقفهما رشحتا
سوى يدفع شخص أي يكن لم ثَمَّ، ومن اآلخرين.»37 حقائب حمل مقابل الدفع إىل
عليه يحصل ما تكلفة من جزءًا أحد يتحمل ولم عليها، يحصل كان التي الخدمة مقابل

غريه.
املثال: سبيل فعىل مزعجة؛ كمفاجأة يأتي عندما عادًال منهًجا ليس الفصل لكن
بريتيش رشكة باتت فقد اآلن، أما السفر، تذكرة يف مشمولة املايض يف أمتعة أي كانت
عىل الزائدة الحقائب مقابل إضافية دوالًرا) ٢٤٠) إسرتلينيٍّا جنيًها ١٢٠ ل تُحصِّ إيرويز

متوقع.38 غري ألنه جائر وهذا الوزن،
ما يجد ال ألنه األسعار؛ بني املقارنة املستهلك عىل الفصل منهجية ب تصعِّ كما
يف بالسلع، التزود إعادة مقابل إضافيٍّا رسًما ل تحصِّ املتاجر فبعض عليه، بناءً يحكم
مقابل رسًما اإلنرتنت مواقع بعض وتفرض بذلك، األخرى املتاجر بعض تقوم ال حني
معيار السعر ينتهك وبذلك بذلك. األخرى املواقع بعض تقوم ال بينما والتسليم، الشحن

بعادل. ليس وهذا الشفافية،
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العادل التسعري بسمعة التمتع

أن — واضح هو كما — عمله الرشكة عىل ما كل الجائرة، باألسعار االتهامات عىل للرد
يُفرتض إذن «كيف (انظر االجتماعية. املعايري انتهاك عدم أي بعدالة؛ منتجاتها ر تسعِّ
اتِّباع أحيانًا يصُعب ذلك، مع الفصل.) هذا نهاية يف العادل؟» التسعري تطبيق بالرشكات

العدالة. حول املزاعم تضارب بسبب القواعد هذه
املورِّدون ويشرتط عادًال، أجًرا املوظفون ويطلب عادل، بعائد املساهمون يطالب
عادل سعر أنه املستهلك يظن ما أساس عىل السعر تحديد يمكن ال ثَمَّ، ومن عادًال. ربًحا

املعنية. األطراف لكل عادل هو ما بني توازن أن الرشكة فعىل فحسب؛
أو املستهلكون، فسيقاطعها العادل، السعر يف التوازن هذا الرشكة تحقق لم إن
سبق. ما كل أو مورِّدوها، عنها يتخىل أو مستثمروها، منها ينسحب أو موظفوها، يُِرضب
العادل التسعري تطبيق يف سمعتها فإن التوازن، هذا الرشكة تحقق عندما لكن

تزدهر.
املركز الرشكة احتلت إذ سبق؛ ما عىل واضح مثال جونسون آند جونسون رشكة
السنوي السمعة معدل استطالع يف رشكة ٦٠ أبرز بني من متتالية سنوات لسبع األول
سمعة من جزء يعود السوق.39 ألبحاث أكتيف إنرت هاريس مؤسسة تُجريه الذي
مادة من الذعر حالة إىل اآلخر والجزء األطفال، منتجات إىل جونسون آند جونسون
فلقى التايلينول، بكبسوالت السم مخبول شخص دس حينها ،١٩٨٢ عام يف التايلينول
زجاجة، مليون ٣١ عىل يربو ما جونسون آند جونسون رشكة سحبت أشخاصنحبهم. ٧

دوالر.40 مليون ١٠٠ من أكثر الرشكة كلف ما
عىل يتوقف ال السعر بأن تُفيد التي الواضحة لألدلة يستجيب املستهلك أن يبدو
جونسون آند جونسون كانت وملا عمالئها. بصالح تُعنى الرشكة وأن وحده، الجشع
الرشكة نزوع يف ثقة املستهلكون اكتسب فقد العميل، ملصلحة أرباحها لخسارة مستعدة
عدالة يف صفحاتها عىل تتشكك ما كثريًا الصحافة أن فرغم لذلك، نتيجة الخري. فعل إىل
جونسون آند جونسون غياب الواضح من كان األخرى، الدوائية املنتجات رشكات أسعار

الصحف. تلك أخبار من
السمعة ُمعامل يف جونسون آند جونسون عىل تغلَّبت مايكروسوفت رشكة أن إال
أثار مما املايضجائرة؛ يف تُعترب مايكروسوفت أرباح هوامش كانت العام.41 هذا السنوي
مدفوعة غري الرشكة أن أبدى جيتس مؤسسة سخاء لكن أسعارها، عدالة حول الجدل

جونسون. آند جونسون سمعة ملعت ذلك، إثر وعىل الجشع، بدافع
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فعندما األسعار؛ عدالة يف الشكوك مفعول تجابه الطيبة السمعة أن الباحثون أثبت
من أسعارها.42 من تزيد حني خريًا فيها يظنون املستهلكني فإن بعدالتها، الرشكة تُعَرف
السنوي السمعة ُمعامل استطالع من األدلة تشري أيًضا. صحيح العكس أخرى، ناحية
تتأثر. الرشكة سمعة فإن جائرة، الرشكات إحدى أسعار أن املستهلك يظن عندما أنه إىل
كبرية، أرباًحا وتجني باهظة، أسعاًرا تفرض نفط رشكات ثالث هناك املثال: سبيل عىل

السمعة. حيث من رشكات ١٠ أدنى بني من هي
السمعة معامل استطالع يف فحسب. املنخفض السعر قوامها ليس السمعة أن إال
بينما السمعة، حيث من ٢٨ ال املركز العالية، بأسعارها ستاربكس، احتلت السنوي
املرتبة هذه مارت وول احتلت .٤٠ ال املركز املنخفضة، بأسعارها مارت، وول احتلت
األخرى؛ للرشكات درس وهذا أطلقتها. التي الضخمة العامة العالقات حملة رغم املتدنية
ومايكروسوفت جونسون آند جونسون به قامت كالذي — األفعال أن اآلن تستوعب فهي

األقوال. عىل أسبق —
تتحمل أنها أفعالها خالل من نوفارتس مثل أدوية رشكات تبدي خاص، وبوجه
وال يحتاجونه ملن العالج إلتاحة برامج دشنت فقد جيًدا، املجتمع تجاه مسئوليتها
النامي.43 للعالم باملجان والجذام السل مرىض عالج توفر كما ثمنه، دفع عىل يقدرون
العظيم الذيوع يف تتجىل إيجابي، مفعول لها األدوية رشكات برامج أن عىل واألدلة
السنوي السمعة معامل استطالع ففي و٢٠٠٦؛ ٢٠٠٥ عامي بني مريك رشكة لسمعة
مساهمة االرتقاء هذا ويعكس .٣٩ ال املركز إىل ٤٥ ال املركز من الرشكة تصنيف ارتفع
القادرين، غري املرىض مساعدة برامج يف ٢٠٠٤ يف دوالر مليون ٥٤٠ بمبلغ مريك رشكة

مبارشة.44 جيتس مؤسسة بعد الخريية، األعمال يف مساهم ثاني أكرب يجعلها ما
ملعايري تخضع أنها بجالء تبدي أن للرشكات ينبغي الخريية، األعمال إىل باإلضافة
كما التسعريية، سياساتها عىل الشفافية تضفي أن لها وينبغي االجتماعية، التسعري
ظروف بسبب األسعار زيادة تجنب املمكن غري من يصبح متى ترشح أن عليها يتوجب
وراء األسباب تقديم عىل لديها العمالء خدمة ممثيل تدريب لها ينبغي كذلك خارجية.
يدفعون، ما مقابل العمالء عليها يحصل التي القيمة عرض وعىل السعرية، الزيادات

املستجدات. عىل موظفيها تُطلع أن للرشكات وينبغي
يرفع أن يريد عندما صغريًا، فندًقا تدير بورنيو يف صديقة لديَّ ذلك، عىل مثال
السعرية الزيادات معهم ليناقش بالكامل العاملني طاقم مع اجتماًعا يعقد فإنه األسعار،
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السعر عرض وبوسعه الزيادة، وراء األسباب شخص كل يستوعب ثَمَّ، ومن املقرتحة؛
بأسعارها. فخورة كلها فاملؤسسة بثقة، العمالء عىل الجديد

الفصل موجز

عىل القائم والتسعري الُعرف، عىل القائم التسعري هي األساسية التسعري اسرتاتيجيات
أن املستهلك يظن املستهلك. عىل بناءً والتسعري التكلفة، عىل القائم والتسعري املنافسة،
املستوى عىل عادالن املنافسة، عىل القائم والتسعري الُعرف، عىل القائم التسعري من كالٍّ
الوصفية املعايري يتبع ألنه عادل؛ الُعرف عىل القائم التسعري أن يظن كما الشخيص.
ألنه عادًال؛ بوصفه املنافسة عىل القائم التسعري ويقبل عرًفا، بصفتها ترسخت والتي
بناءً والتسعري التكلفة عىل القائم التسعري عىل يحكم لكنه ممكن، سعر أقل عنه ينجم
املستوى عىل جائَرين أو االجتماعي، املستوى عىل عادَلني إما بوصفهما املستهلك، عىل

الظروف. حسب االجتماعي،
الطبيعي السعر فرض العادل فمن عادل. فالسعر االجتماعية املعايري البائع اتبع إن
مقايضة تُجري أن العادل من جشًعا. تكون أن الجائر من لكن الطبيعي، الربح وجني

املستهلك. تستغل أن الجائر من لكن منصفة،
السعر، يف خطأ ثمة أن املستهلك فسريى االجتماعية، املعايري الرشكات انتهكت إن
الذي السعر هو وهذا عليها، العصيان راية ويرفع الرشكة، يقاطع وربما يدفعه، ولن

الجائر. التسعري مقابل الرشكات تدفعه

تعريفات

التسعري أيًضا عليه (يُطلق املنافسني أسعار عىل بناءً السعر تحديد املنافسة: عىل القائم التسعري
السوق). عىل القائم

عليه (يُطلق الربح هامش مع التكاليف عىل بناءً السعر تحديد التكلفة: عىل القائم التسعري
باملرابحة). التسعري كذلك

لدفعه ا مستعدٍّ املستهلك يكون الذي املبلغ عىل بناءً السعر تحديد املستهلك: عىل بناءً التسعري
التسعري أو القيمة، عىل القائم التسعري أو الطلب، عىل القائم التسعري أيًضا عليه (يُطلق

املتغري). التسعري أو الديناميكي،
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إليه. تنتمي الذي القطاع يف املتبعة التقاليد عىل بناءً السعر تحديد الُعرف: عىل القائم التسعري

مزايد أي كان الذي املبلغ عىل يزيد مبلغ دفع إىل باملزاد الرابح املزايد يضطر عندما الرابح: لعنة
لدفعه. ا مستعدٍّ آخر

التكلفة. يف الطفيفة االختالفات رغم نفسه السعر عىل البائع يُبقي عندما الوقائي: التسعري

للمنتج. املحدود غري االستخدام مقابل ثابتًا سعًرا البائع يفرض عندما البوفيه: تسعري

واحدة. سلعة من أكثر عىل السعر يشتمل عندما عة: العروضاملجمَّ

منفصلًة. — سابًقا واحدة سعرية حزمة يف مًعا تُباع كانت التي — السلع تُباع حني الفصل:

العادل؟ التسعري تطبيق يُفرتضللرشكات إذن كيف

العادل!» للتسعري االجتماعية املعايري انتهاك «بعدم

الزمن. مرور مع نسبيٍّا مستقرٍّا يظل أن للسعر ينبغي (١)
القطاع. يف املتبعة التقاليد وفق السعر تحديد ينبغي (٢)

فيها. للتحكم قابلة غري خارجية لقًوى وفًقا السعر يُحدد أن ينبغي (٣)
للسلعة. الحقيقية القيمة يعكس أن للسعر ينبغي (٤)

متحيزة. غري حيادية بطرق السعر يتحدد أن ينبغي (٥)
املحتاجني. ملصلحة تعديله ينبغي لكن الجميع، من نفسه السعر تحصيل ينبغي (٦)

بالشفافية. األسعار تحديد طريقة تتسم أن ينبغي (٧)
السعر. تحديد يف رأي للمستهلك يكون أن ينبغي (٨)

ربح هامش إىل إضافة والعمالة، التوريدات تكلفة عىل السعر يتوقف أن ينبغي (٩)
معقول.

عليها. فيتفوق عنها، يقل أو املنافسني، أسعار السعر يضاهي أن ينبغي (١٠)
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يف أعماله اكتشاف وأُعيد امليالد، قبل الرابع القرن يف ظهر إغريقي فيلسوف أرسطو:
واألخالق. املنطق يف ألعماله مرموقة مكانة ونال الوسطى، العصور ذروة

املساومة؛ عند كان، أيٍّا اآلخر، الطرف به يقوم ما تقليد التفاوضالتباديل: اسرتاتيجية
عندما هزيلة تنازالت وتقديم اآلخر الطرف يقدِّمها عندما كبرية تنازالت تقديم أي

اآلخر. الطرف يضلِّل عندما بالتضليل التضليل ومقابلة اآلخر، الطرف يقدِّمها
تقديم أي اسرتضائية؛ تفاوض أساليب استخدام التفاوضالتعاوني: اسرتاتيجية

االنسحاب. بتهديدات اآلخر الطرف تضليل وعدم كبرية، تنازالت
تنازالت تقديم أي عدائية؛ تفاوض أساليب استخدام التفاوضالتنافيس: اسرتاتيجية

االنسحاب. بتهديدات اآلخر الطرف وتضليل بسيطة
بعينها. خدمة أو سلعة بيع عىل الحرصية السيطرة االحتكار:

منخفض لسعر املتجر ج يروِّ حيث قانوني غري أسلوب العميل: استقطاب يف االحتيال
سعًرا. أغىل البديل ويكون السلعة، نفاد يكتشف لكنه العميل، الجتذاب

خارجي. بدافع الغريزي الداخيل الدافع استبدال اإلحالل:
الرضائب. لدفع غريزي بدافع التمتع الرضيبية: األخالقيات

الراهن. الوضع االجتماعي؛ التوازن من حالة االجتماعي: االستتباب
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انخفاضه. أو السعر ارتفاع حال للرشاء العميل استعداد للسعر: االستجابة
املعايري وفق ومرشوعة صحيحة املرء أفعال بأن راسخ اعتقاد األخالقية: االستقامة

االجتماعية.
الخاصة. ملصلحتك موقف استغالل االنتهازية:

عدًال. أكثر ينفعك ما أن التفكري إىل امليل الذاتية: للمصلحة االنحياز
بعينه. فعل تنفيذ عىل يحض ما كل الباعث:

اإلنرتنت. شبكة عىل تكلفة دون متاحة برامج املجانية: الربمجيات
املعايري مثل باملعتقدات «سيئ» أو «جيد» مثل املتكونة املشاعر ربط العاطفية: البطاقة

االجتماعية.
وكان امليالد بعد عرش الثالث القرن يف مرموق مدريس فيلسوف ألبريتوسماجنوس:

أرسطو. أعمال ورشح ترجمة يف معه وتعاون األكويني، توما معلم
أو نفسه املنتج مقابل الناس مختلف من مختلفة أسعار تحصيل التمييزي: التسعري

«املتفاوت»). التسعري عليه يُطلق (كذلك نفسها الخدمة
األسعار عىل ينطبق ما وعادًة برسعة، يتغري تمييزي تسعري الديناميكي: التسعري

اإلنرتنت. عىل التمييزية
(يُطلق الربح هامش مع التكاليف عىل بناءً السعر تحديد التكلفة: عىل القائم التسعري

باملرابحة). التسعري كذلك عليه
الذي القطاع يف املتبعة التقاليد عىل بناءً السعر تحديد الُعرف: عىل القائم التسعري

إليه. تنتمي
عليه (يُطلق املنافسني أسعار عىل بناءً السعر تحديد املنافسة: عىل القائم التسعري

السوق). عىل القائم التسعري أيًضا
عىل ينطبق ما وعادة املتوقع، الطلب عىل بناءً يتغري تمييزي تسعري املتغري: التسعري

الطريان. رشكات لتذاكر التمييزية األسعار
يف الطفيفة االختالفات رغم نفسه السعر عىل البائع يُبقي عندما الوقائي: التسعري

التكلفة.
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ا مستعدٍّ املستهلك يكون الذي املبلغ عىل بناءً السعر تحديد املستهلك: عىل بناءً التسعري
أو القيمة عىل القائم التسعري أو الطلب عىل القائم التسعري أيًضا عليه (يُطلق لدفعه

املتغري). التسعري أو الديناميكي، التسعري
طرف حصول مقايضة. عملية يف يقدِّم مما أكثر عىل املرء حصول املفيد: التفاوت
عليه يحصل مما أكثر أو املبادلة عملية يف اآلخر الطرف عليه يحصل مما أكثر عىل

اآلخرون.
الخدمة. أو املنتج عىل ليس فقط السعر عىل املساومة السعر: التفاوضعىل

القرارات. اتخاذ عند مهمة تصبح بحيث فكرة غرس التهيئة:
التي املنافع حزمة أحدهم يشتهي ال بحيث املنافع، اقتسام الحسد: عن املنزَّه التوزيع

غريه. عليها يحصل
املعيار حيث أقل؛ بصورة واملكانة السلطة يف الفروق فيها تُقبل ثقافة األفقية: الثقافة

بالتساوي. معاملتهم ينبغي األشخاص جميع أن هو الكائن
ينتمون التي الجماعة من هويتهم األشخاص فيها يستمد ثقافة الجمعية: الثقافة

إليها.
الفردية. إنجازاتهم من هويتهم األشخاص فيها يستمد ثقافة الفردية: الثقافة

السائد املعيار حيث واملكانة؛ السلطة يف بالفروق فيها يُقبَل ثقافة الهرمية: الثقافة
خاصة. ميزات منحهم ينبغي أكرب بسلطة املتمتعني األفراد أن هو

«برمجة عليه يُطَلق ما وهي املجتمعات، من مجتمع وتوجهات ومعتقدات قيم الثقافة:
العقل».

االجتماعية. املعايري وفق سيترصفون املرء جماعة يف الناس أن توقع الثقافية: الثقة
السلوك. أو األحداث حيال املتفائلة التوقعات إىل نزوع الفردية: الثقة

جديًرا سيكون آخر شخًصا بأن األمد قصري متفائل توقع السياق: عىل القائمة الثقة
بالثقة.

لديه تكون عندما حتى مصلحتك لتحقيق سيترصف آخر شخًصا بأن االعتقاد الثقة:
الستغاللك. السلطة
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املقربني واألصدقاء املمتدة األرسة — املتشابهني األفراد من مجموعة الداخلية: الجماعة
. جمعيٍّ مجتمع يف —

أكرب. مقدار رشاء عىل بناءً أدنى سعر الكميات: عىل الخصم
الحصص. توزيع ويقرر املال، عىل يحصل الذي الدكتاتور لعبة طرف الدكتاتور:

املستقبل. يف سيتكرر ما فعًال أن االعتقاد الديمومة:
أم رخيًصا السعر كان إذا ما عىل خالله من يُحكم الذي املقياس املرجعي: السعر

البيئة. يف السابقة واملعلومات الخربة عىل بناءً جائًرا؛ أم عادًال باهًظا،
األسعار. تحديد مثل آخر شخص أفعال عىل التأثري عىل القدرة الرشعية: السلطة

ال عندما حتى يفعلوه، أن تريدهم بما يقومون اآلخرين جعل عىل القدرة السلطة:
ذلك. يريدون

املسئول. الشخص بفعل يتأثر أن يمكن حدثًا أن االعتقاد السيطرة:
مثًال، املالئمة، األحداث من سلسلة بالتقادم تفرض القواعد من مجموعة السيناريو:

املساومة. عملية إجراء كيفية
رضيبة منظومة مثًال، الدخل؛ زيادة مع مفعولها يزيد رضيبة التصاعدية: الرضيبة
املرء. يجنيه الذي الدخل يزيد عندما للرضيبة املئوية النسبة تزيد حيث القائمة الدخل
ذات املبيعات رضيبة مثًال، الدخل؛ زيادة مع مفعولها يقل رضيبة التنازلية: الرضيبة
املرء. يجنيه الذي الدخل مقدار عن النظر بغض الجميع، عىل ذاتها املئوية النسبة
الدخل. من املئوية النسبة نفس بمقتضاها الجميع يدفع رضيبة الثابتة: الرضيبة

املبلغ عىل رضيبة املبيعات؛ كل من مئوية نسبة عىل متوقعة رضيبة العادلة: الرضيبة
املكتسب. املبلغ عىل ال املنَفق

الحنق أو االنزعاج أو اإلحباط مشاعر من تتشكل سلبية انفعالية حالة الشديد: الضيق
الطفيف.

تسديد عىل بالقدرة التحيل مع خدمة أو سلعة عىل الحصول يف املستهلك رغبة الطلب:
التكلفة.

العقل. من ال العواطف من أي معرفيٍّا؛ ال ذاتيٍّا ينشأ قوي شعور العاطفة:
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مقاييس عىل بناءً مستَحقة بأنها واإلجراءات النتائج عىل الحكم االجتماعية: العدالة
الوصفية. املعايري

التي الكيفية تُميل التي االجتماعية املعايري مع ما عملية تتفق عندما اإلجرائية: العدالة
املواقف. مختلف يف الناس بها يترصف أن ينبغي

التي الكيفية تُميل التي االجتماعية املعايري مع النتيجة تتفق عندما التوزيعية: العدالة
األسعار. تعيني أو السلع تخصيص بها ينبغي

التوقعات عىل بناءً مقبولة وإجراءات نتائج يُعترب ملا تفضيل الشخصية: العدالة
الوصفية. للمعايري املرشوعة

واحدة. سلعة من أكثر عىل السعر يشتمل عندما عة: العروضاملجمَّ
اجتماعي. معيار انتهاك جزاء العقوبات:

واالتقاد الثورة مشاعر من تتكون العدائية، بالغة سلبية انفعالية حالة الغضب:
لآلخرين. والتحفز واالستياء

عليه. واملساومة سعر، عىل التفاوض الفصال:
— سابًقا واحدة سعرية حزمة يف مًعا تُباع كانت التي — السلع تُباع حني الفصل:

منفصلًة.
بالسعر. كميٍّا وتُقاس خدمة، أو لسلعة ذاتيٍّا املحدد املادي االستحقاق القيمة:

غريه. عليها يتحصل التي املنافع يستغل شخص املتطفل:
له يخصصها التي الحصة رفض أو قبول يقرر الذي الدكتاتور لعبة طرف املتفاعل:

الدكتاتور.
الزمن؛ بمرور املاضية األحداث من معني عدد عىل يعتمد متوسط املتحرك: املتوسط

شهر. كل نهاية يف املاضية أشهر الثالثة متوسط إيجاد مثل

بحيث متحرك متوسط لضبط رياضية منهجية يٍّا: أُسِّ املتضائل املرجح املتوسط
قيمة. أكرب مرجًحا متوسًطا األحدث الوقائع ل تحصِّ

قبل السلع برشاء التقليدية، البيع عمليات يمنع أو يعوق شخص االستباقي: املحتكر
بالسوق. بضائعهم طرح من اآلخرين بمنع أو السوق، تبلغ أن
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يكتسب كي السوق إىل تصل أن قبل البضائع كل يشرتي شخص املستحِوذ: املحتكر
احتكارية. قوة

بالسعادة. يشعر املرء ويجعل املكافآت، يعالج املخ من مقطع الظهري: املخطط
الفكرية، مدرستهم طغت الذين الفالسفة الالهوت علماء من مجموعة املدرسيون:

الوسطى. العصور أوج يف عاشوا بأرسطو، كبريًا تأثًرا املتأثرة
معاملة املجموعات بعض ملعاملة بعينها ثقافة قبول مدى السلطة: من املسافة

سلطتهم. عىل بناءً تفضيلية
سلبي. فعٍل بالئمة عليها ويُلقى تُحدَّد، قوة أو جماد أو شخص املسئولية:

باإلجماع. عليها وامُلتََّفق ضمنًا، املفهومة املجتمع قواعد االجتماعية: املعايري
املعنية. األطراف ملصلحة قائمة عالقة داخل الناشئة القواعد التعاونية: املعايري

املجتمع. قيم عىل بناءً املالئمة والنتائج لألفعال التوافقية القواعد التقادمية: املعايري
الخاصة. مصلحته لتعزيز أقوى شخص يفرضها قواعد القرسية: املعايري

كان سواء التبادل، لتسهيل الزمن بميض تنشأ سائدة قواعد الالمركزية: املعايري
اجتماعيٍّا. أو اقتصاديٍّا

والتقليد. العادة عىل بناءً املتوقعة والنتائج لألفعال التوافقية القواعد الوصفية: املعايري
نبيذ زجاجة أرخص ثاني طلب مثًال، املشكالت؛ لحل عميل أسلوب التجريبي: املنهج

الدوام. عىل بالقائمة
املستهلك. من ل ُحصِّ الذي السعر توزيع: اسرتاتيجية ألي النهائية املحصلة النتائج:

يزيد آخر لشخص السلطة منح أن يف املتمثلة الفكرة للعدالة: التجريبية النظرية
للثقة. اآلخر استحقاق بشأن وتخوفاته العدالة قضايا إزاء املرء حساسية

اجتماعي. معيار يدعمه ال الزمن، بميض يتكرر اعتيادي فعل السلوكي: النمط
بيانيٍّا. شكًال يتخذ ما وغالبًا األفكار، ارتباط لكيفية مبسط تمثيل النموذج:

أو نفسه عىل أو آخر شخص عىل األحداث بالئمة اإللقاء إىل املرء ميل العزو: انحياز
القَدر. عىل
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حول الكتب من كثري له امليالد، بعد الرابع القرن يف ظهر الهوت عالم أوغسطينوس:
الكنسية. املرجعيات أحد املدرسيون واعتربه الالهوت، علم

طلب حسب التمييزية األسعار يحدد كمبيوتر برنامج األسعار: تحسني برمجيات
بالتجزئة. البيع متاجر يف التمييزية األسعار عىل يُطبَّق ما وعادة املحيل، املستهلك

للسعر. استجابتهم حسب مجموعات يف املستهلكني تجميع السعر: تجزئة
الصلة. ذات األخرى الدراسات من كثري نتائج يشمل تحليل تاٍل: تحليل

اليوم ساعات مع الرسم مالءمة املدن؛ بمراكز املرور عىل فرضرسم االزدحام: تسعري
الذروة. ساعة يف االزدحام من للحد

للمنتج. املحدود غري االستخدام مقابل ثابتًا سعًرا البائع يفرض عندما البوفيه: تسعري
سعره. زيادة ال املنتج حجم تقليص طريق عن األرباح زيادة الحلوى: تسعري

اقتصادي. تبادل عملية إلجراء الالزمة التكاليف املعامالت: تكاليف
له يُنسب امليالد، بعد عرش الثالث القرن يف مدريس فيلسوف أشهر األكويني: توما

الكنيسة. وتعاليم أرسطو أعمال بني التوفيق يف الفضل
سبيل عىل السعر؛ يف خدمة أو سلعة من أكثر تضمني يجري عندما السعر: حزمة

السيارة. سعر يف اإلطارات تضمني املثال:
يتداولها أن وله إنتاجها، لبلد يمكن التي التلوث من املخصصة الحصة التلوث: حقوق

األخرى. البلدان مع
حكومي. تدخل دون األسعار بتحديد والطلب للعرض السماح السوق: حلول

التسوق. أثناء خلسًة املعروضات رسقة عند سيما وال رسقة، اليد: بوضع خصم
اجتماعية معايري عىل مرتكزة التعاونية العالقات من شبكة االجتماعي: املال رأس

املثمر. النشاط تيسري شأنها من باإلجماع مقبولة
املقدمة. الخدمة لقاء املطاعم فواتري إىل تلقائيٍّا تُضاف مئوية نسبة الخدمة: رسم

املعرفة. لتفوق نظًرا باألسعار التالعب عىل القدرة الخربة: سلطة
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والعقاب. الثواب خالل من آخر شخص أفعال يف التحكم عىل القدرة العقوبة: سلطة
الطلب ألن املشرتي من أقوى بسلطة البائع فيه يتمتع الذي املوقف ذلك البائع: سوق

العرض. يفوق
ألن البائع من أقوى بسلطة املشرتي فيه يتمتع الذي املوقف ذلك املشرتي: سوق

الطلب. يفوق العرض
املساومة مثًال: آلخر، خسارة أحدهم ربح يكون عندما صفري: مجموع ذات صفقة

مستعملة. سيارة سعر عىل
األفراد. أو باملجتمع مرضة عامة تُعترب التي السلع عىل رضيبة اإلثم: رضيبة

فرضها من بدًال املنتجات من منتَج استخدام عىل رضيبة فرض االستخدام: رضيبة
بيعه. عىل

املال وليس امُلنَْفق املال عىل رضيبة «العادلة». الرضيبة ذاتها هي االستهالك: رضيبة
امُلكتََسب.

الرضورية. غري الباهظة السلع عىل رضيبة الرتف: رضيبة
مع يقتسمه بحيث املال من مبلغ عىل شخص يحصل فيه بحثي منهج الدكتاتور: لعبة
عىل أيهما يحصل ال له، املخصص نصيبه اآلخر الشخص رفض وإذا آخر، شخص

نصيبه.
االجتماعية. للرتاتبات واضحة مستويات وجود يؤيد مجتمع طبقي: مجتمع

املساواة. قدم عىل الجميع يكون أن يؤيد مجتمع مساواتي: مجتمع
٦ جمع يجري وفيه السوقية، األبحاث أساليب من أسلوب البحثية: الرتكيز مجموعة

وسيط. وجود يف أفكارهم ملشاركة مًعا مستهلكني ١٠ إىل
تقل أن هنا فاالفرتاض املفروض؛ للسعر املباعة الكمية استجابة مدى السعر: مرونة

السعر. زيادة مع املبيعات
سيقبله سعر وأدنى املشرتي، سيدفعه سعر أعىل بني األسعار نطاق االتفاق: مساحة

املساحة. هذه إطار يف التسوية تكون أن ويُتوقع البائع،
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األسعار. تحديد ينبغي كيف تُميل التي القواعد العملية: معايري
يتحمل أن ينبغي الذي الشخص حول باإلجماع عليها متفق قواعد النتيجة: معايري

املواقف. مختلف يف التكاليف مختلف
عليه. تحصل ما قيمة يكافئ أن ينبغي تدفعه ما بأن القائلة القاعدة اإلنصاف: معيار
فينبغي نفسه؛ املبلغ يتحملوا أن ينبغي الجميع بأن القائلة القاعدة التكافؤ: معيار

ممكن. سعر أدنى عىل للحصول للجميع متساوية فرص إتاحة
حظٍّا. أقل هم ملن خاصة اعتبارات إعطاء ينبغي بأنه القائلة القاعدة الحاجة: معيار
للتحيز تخضع أال ينبغي التسعري عملية أن عىل تنص التي القاعدة الحيادية: معيار

الشخصية. املحاباة بفعل التأثري أو
السيطرة من قْدر له يتأتَّى أن ينبغي املستهلك بأن القائلة القاعدة والخيار: الرأي معيار

التسعري. عملية عىل
واضحة تكون أن ينبغي التسعري عملية بأن تُفيد التي القاعدة الشفافية: معيار

ومفهومة.
االستدالل عىل تقوم أن ينبغي االقتصادية القرارات بأن القائلة القاعدة العقالنية: معيار

الرئييس. الباعث هي الذاتية املصلحة وتُعترب العواطف، عىل ال
فعل عىل يقِدمون ال الناس بأن خطئًا تزعم التي القاعدة تلك الذاتية: املصلحة معيار

الشخصية. مصلحتهم يحقق كان إذا إال
واألذى باإلحسان، يُجازى أن ينبغي اإلحسان بأن القائلة القاعدة باملثل: املعاملة معيار

باألذى. إال يُقابل ال
تتبناها. كافة الثقافات أن يُعتقد اجتماعية قاعدة شامل: معيار

املثال: سبيل عىل األخرى؛ املعايري من كثريًا مظلته تحت يضم معيار علوي: معيار
العدالة. معيار

خسارة هو شخص مكسب فيها يكون مساومة والخسارة: املكسب مفاوضات
األسعار. عىل التفاوض يف كما آخر، شخص
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كال يربح بحيث والخدمة واملنتج السعر عىل التفاوض للطرفني: مربحة مفاوضات
املساومني.

اليومية؟ الحياة أحداث أسباب التقليدي الشخص يفرس كيف السببي: العزو نظرية
بمصلحتهما ال الطرفني، كال فيه ينشغل تفاوض نموذج املزدوج: الشاغل نموذج

أيًضا. اآلخر الطرف بمصلحة وإنما وحدها، الذاتية
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